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FÖRETAL.

Mar» börjar temligen allmänt hlifva ense derom,

alt utföriigj biografier i en enkelt berättande stil

äro de tjenligaste medel att hos barnet och nybe-

g^nnaren förbereda ett framtida vidlyftigare studium

af historien. — Denna vetenskaps elementer äro hän-

delser och karakterer, men ej årtal och namn; der-

före består afven den sanna historiska elemenlur-

undervisningen i lelnadsmålningar af sådana män,

hvilkas karakter mägtigt inverkat på händelsernas

gång och tidehvarfvets lynne. Först, sedati ynglingen

känner dem, blir det fråga om att kronologiskt ordna

och filosofiskt sammanbinda dessa elementer till ett

helt.

Kongl. uppfostrings-komitéen har uti sina an-

visningar och råd till lärare omnämnt behofvet af en

biografisk läsebok för fäderneslandets historia. Det

är detta behof, som förf. genom närvarande arbete

sökt att till en del uppfylla. Om han lyckats häri,

ämnar han efter den hittills följda planen genomgå

hela Svenska historien. Den bifogade lids- och slägt-

tadan är ämnad till lärjungarnas utanläsning, hvilka

derigenom erhålla en kronologisk och genealogisk öf-

vcrsigt af hela det förut genomgångni tidehvarfvet.

Stockholm den 31 Juli 1826.



Svonsln liislorion iiidelns i (rn llilolivniT:

Hedniska tidf.n till Eniuiul Ganimals död ar lOGl,

llddiT ilontia tid regerade tva konungaätter, nem-

ligon Ynglinga och licarska ätten.

Katolska tidkn friin Sr 1061 till lii21. Undor

denna lid regerade Stenlålska, Sverlersha, Erik-

sha och Folhuiifjn-ällcrna, samt några utländska

konungar.

LiTTKP.sKA TiDF.N fpSn i;)21 till HU. Ufidor denna

tid har Wasa-alten regerat.



/ enlighet med Författarens yUradc öiisLau har

Konr/l. Uppfostrings-Koviifecn (jcnnndäst och sorg-

fälligt granshat de af Collcga SehoUc Magister An-
ders Fryxcll utarhetude och frän tnjchrt nijligm

ufgifna Berättelse r^ u r Sve n s I; a II i s t or i c n.

första Delen; och som ifrågavarande arbete, ej

mindre genom dess rediga anordning, än dess enkla

och tijtlliga framställningssätt, funnits rara väl Le-

räknadt för det dermed åsyftade ändamål, har K(.-

mitéen ansett detsatnma, tade vid den allmänna och

enskilda undervisningen, blifva så mycket mera an-

vändbart, som en hittills med skäl öfoerklagad trist

lä läroböcker i fäderneslandets historia, afnassade

efter den spädare barndomens fattningsförmåga, der-

igenom blifvit undanröjd. Uvilket yttrande, enligt

Komilécns beslut, skulle författaren meddelas.

Stockholm den 15 September 1825.
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Kon>;l. \.'\)[)U sti ing.^-Koitiihcns SeKielcrare.





INLEDNING,

OM DEN ÄLDSTA GUDALÄRA I ,SVERGE,

FÖRSTA KAPITLET.

O.M SKAPELSEN.

l\\ln folkslag liafva sökt all genom en Gudalära för-

klara för sig vciKlciis uppkomst och hibeliålJande, meii-

niskornas beslämmcisc i lifvct samt lillslånd efter döden.

Den Iro och tanke, våra förfiider hade härom, är he-

skrifven i en gammal bok, benämnd Edda.

Edda förtäljer, att i lidens begynnelse fanns hvar-

ken jord, haf eller himmel, ulan ett stort svalg, som
kallades Ginnungagap. På ena sidan, i Niflhem, var

blott köld och frost, på den andra, i Muspelshem, der

Surlur regerar, ljus och eld. Då ångorna från Niflhcni

mötte ljusstrålarna (rån ^Ju^prl^llcm, fiiigo de iif, och

deraf blef en mjcket slor jätte, kallad Ymer. Denne

jälle var ond, och likaså alla, som härstammade från

honon), och kallades de Rimtussar. Men de liennc

Gudarne, Oden, Vile och Ve, dräpte Ymer, i hvors

blod alla Rimtussar fördränktes ulom Rcrgehner, som
med sin hustru räddade sig i en bål, och genom dim
fortplantades Rimtussarna. Gudarna förde Ymcrs kropp

ut i Ginnungagap och skapade deraf jorden. Af blodet

blef det haf och sjöar, berg af benen, skogar af håret,

gräs af skägget, stenar af länderna. Hufvudskålen upp-

reste de öfver jorden och gjorde deraf liimlahvaUvct.

Under hvarje hörn sattes en dvärg, Öster, fester, Norr
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ocli Söder. Sedan Ingo GudariKi gnistor frän Miispels-

liein och salle på himlen som sljernor. Dcrpå skapade

de sol och måne, nalt och dag. Midi på jorden upp-

lesle de en fast borg af Yinrrs ögonbrjn. Denna borg

helte Widgård, och der bodde Gudarna; men jättarna

fingo uppehålla sig ulomkring vid liafsstrånderna. Gu-

darna iunno en gäng vid stranden tvenne träd ulan för-

måga och lif. Af dem skapade de de första mcnniskor,

Ask odi Embla, fi än livilka sedan alla menniskor här-

atanim.idcj ocli fiiigo de bo hos Gudarna i Midgård.

ANDRA KAPITLET.

0,^I GUDARNA.

Oden ;ir den fiirnämste och iildile och liksom en

(adcr ölver de andra Gudarna. Han är mycket vis och

har gifvil sill ena öga i pant för all fa hemta visdom

ur Mimers brunn. På hans skuldror sitta tvenne korpar,

Ilugin och Munin (Förutseende och Minne), bvilka fly-

f;a kring verlden och återkomma och säga Oden, hvad

de hört och sett. Han förer i handen det goda spjutet

Gugncr, och rider på häslcn Slcipner, som liar åtta

lötler. Honom dyika alln, och menniskor och Gudar
svärja vid hans namn. Af honom har också Onsdagen
sill namn. Odens sal heter Walball. Dil komma de

flesta som falla i strid, och kallas der Einhcriar. Hvar
dag ga de ut på vallen och strida med hvaranilra, men
mot rjvällcn återvända de till Walhall. Då läkas straxt

deras sår af sig sjellva, och många vackra möar, kalla-

de Walkyrior, undfägna dem med mjöd och stekt lläsk.

Fläsket läges af galten Selirimner, som hvar dag slekes

och ätes, men hvar nalt vexer till och blifver hel igen

lill morgonen. Så skola Einhcrinrna hvar dag lofva allt

till Ragnarök.

Åsa-Tor eller Åke-Tor är den slarkaslc af alla

Gudar öch menniskor. När han spätmer sitt bälte Me-
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gingjard om sig, fördubblas hans kr;i(t. Hans hammaie
Mjolncr krossar allt, livad den trallar, ocli ålerkomincr

sedan i Tors hand. IVJen dock måste Tor liafva sina

jernhandskar pä, ly annars förmår han ej haudlera

Mjolncr. Tors största id är alt förfölja och med sin

hammare krossa jättar och troll. Han sitter då i en

vflgn, bespänd med Ivå bockar, och åker så, alt del lia-

nar högt och gnistorna flvga rundtomkring ntur beigen.

Deraf uppkommer åska, som derföre af meiiniskorna

kallas lordön. Torsdagen har ock sitt namn af Tor. Dä
Tor ej strider emot jättarna, sillcr han i sin borg, Trud-

vang, och så lefver han allt till Ragnarök.

Frey var årsväxtens Gud; af honom har Fredagen

sill namn. Brage var skaldekonstens Gud; hans nr-ika

Idun hade i en ask odödliglielens äpplen, af hvilka Gu-
darna ålo, på del de ej skulle åldras. Dessa äpplen

voro en gäng bortstulna, hvaraf Gurlarna ledo mycken

skada; ty de blefvo gamle odi gråliårige. Baldur var

oskuldens Gud och sä älskad, att allt på joiden gaf

lians moder Fiigg en ed att ej skada Ualdur. Sä länge

han lefde kunde Gudarna ej öfvervinnas. Ilcimdal med
sitt Gjallarhorn satt och vaktade, all ej jattarne skulle

få bestiga den bro, som gick från himmelen lill jorden.

Denna bro hette Bifrost, men nu kallas den rcgnbäga.

Frigg var Odens gemål och den förnämsta Gudin-

na. Hon visste menniskors öden förut. Frcya var

kärlekens Gudinna. Hon hade varit gill med Öder. Då
han reste bort, sörjde hon högeligen, gret beständigt,

och hennes tårar förvandlades till det klaraste guld.

Asken Ygdrasil är del största af alla träd. Dess

grenar öfverskygga all verlden och kronan räcker upp
uti himmelen. Den har tre rötter. Den ena går till

Ginnungagap; der är Mimers brunn, hvarcsl all visdom

är förvarad. Den andra går till Niflhcm, der draken

Nidhögg gnager på den. Den tredje går till Midgärd.

Vid denna rol är den heliga Urdarbrunnen, der >'or-

norna eller ödets Gudinnor bo. Deras namn äro : Vrå
(det förthUna), Werdandi (det närvarande) och Skuld
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(del lilll<ornm»ndc). De Lesläinma Jillt, som sVci i vcrl-

dci), ocli sjellva Gudiirna inäblc lyda Nornornas lag.

TREDJE KAPITLET.

OM LOKE.

Lolic liärslninmade från Rimlussarna och var elak

lill siimcs som de, men hade genom siji ilhslighel och

snälla tunga innäsllat sig biand Åsarna. lian hade med.

en jjilllnnn tre barn, hvilka alla voro onda, nemligen

Rlidgårds-ormen, Fenris-ulfven och Hel. Oden kastade

Midgårds- ormen i hafvet, der han vuxit så, alt han

räcker rundl kring alla land och biter sig i sljcrlcn.

Fenris-ulfven blef bunden vid en klippa. Men Hel ned-

störtades i Niflhem alt der råda ölver alla, som dogo

af ålder och sjukdom. Ulaf henne har helfvetel sitt

namn. Så skulle del vara till Ragnarök.

Gudarna plägade lill lidsfördrif skjula på Baldur

och glädja sig åt att se, h.ir allting, pilar, spjut och

stenar, undvek alt såra honom, och alla tyckte, alt han

hade stor ära af detta. Härcifver blef Loke afundsjuk.

Han hade utspanat, att Frigg försummat taga ed af en

liten telning, kallad Mislelten. Toke gick derföre och

nppijckte densamma cch gjorde dcraf ett spjut, som

han gaf ål Höder den blinde, en af Åsarna, bedjande

honom dermcd skjuta på 1'aldur och så bidraga till

dess heder. Höder sade sig ej kunna slsjnla, ty han
såg ej något. Då riktade 1-oke spjutet åt Höder, och

denne kastade det så, att Baldur genomborrades deraf

och föll död lill jorden.

Delta var den största olycka, som kunde hända

Gudar och mcnniskor. En af Gudarna red till Hels

boning för alt återlösa B;ddur derilrån, men Hel sade,

att hon skulle behålla honom, om ej hela verIden ville

gråta hans död. Då utsände Gudarna bud och begär-

de, alt allting, som fanns, skulle gråla Baldurs död,
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Så sl^eddc hTven, ocli allting, både Gudar ocli menniskor,

djur och vexlci-, stenar och joid, gret Ealdurs död; men

på hemvägen träffade sändebuden en jälleqvinna, be-

nämnd Tock, som ej ville gräla Baldur. Han måste

således blifva qvar hos Hel. — Åsarna fingo vela, att

del var Loke i Tocks skepnad, som nu hade gjort dem

denna andra sorgen. De uppsökte honom derfure, buii-

do honom öfver tre klippor och hängde en orm öfvcr

honom så, all giftet skulle droppa i Lokes ansigle. Hans

maka Sigyn sitter hos honom och håller ett käril un-

der giftet. Då kärilct är fullt, och medan Sigyn hål-

ler på att slå ut det, droppar ormens gift i ansigtet på

I.oke, hvilkcn dervid så rislar sig, all liela jorden dar-

rar. Så skall Loke ligga till Ragnarök.

FJERDE KAPITLET.

OM RAGNARÖK.

Verldens yttersta lid kallas Ragnarök cllci (judar-

nas skymning. Då biifva beständiga krig ocli blodsut-

gjulel.ser. Bröder mörda bröder, barn skonn ej sina

föräldrar och mänga brott föröfvas. Derpä följer en

förfärlig stark vinlcr, som varar i tre år ulan någon

sommar emellan. Midgårdsormen vältrar sig fiån liafs-

bottnen upp på landet, hvarvid allt hafvel brusande

stiger öfver sina bräddar. .Torden börjar skälfva, så alt

;llt brister, och Loke och Fenris-ulfven biifva befriade.

Surtur kommer från Musjielslicm och rider upp på Bi-

frost, hvilken dervid går i stycken. Sedan tågar lian

med Loke, Midgårds-ormen, Fenris-ulfven och alla Rim-
tussar ut på den stora slätten Wigrid.

Då Heimdjil sci- detta, reser han sig upp; och blå-

ser högt i Gj:il!;n lioi iiet, så att all verldcn återskallftr

deraf. Oden rider till Mimers brunn för att licmta råd,

men får intet. Ygdrasil skälfver, och allt bäfvar både

i himmclen och på jorden. Åsarna härkliida sig och
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lida med Einheriurna ut på slällen Wigrid. Främst ri-

der Oden med sill j'pperliga spjul Gugner. Mot honom
lommer Fenris-ulfven, gapande så, alt den nedra käf-

ten går efter joiden och den öfra räcker upp till him-

len. Vore mei a rum, skulle han ock mera gapa. Fen-

ris-ulfven uppslukar så Oden: men blir sjeH söudcrslilen

af Odens son, Widar den lyste. Tor strider mot Mid-

gärds-ormen och dräper honom, men faller sjeU nio

sicg dcrifrän, qvåfd af ormens gift. Loke och Hcimdal

döda hvarandra. Nu svartna sol och måne, och sljer-

norna falla ifrån himlen. Surtur kastar eld omkring,

hvaraf hela jorden biinner upp och sjunker slutligen i

hafvel.

Efler delta kommer en ny fullkomlig verld, och

det onda är nu förbi. Ur halvet uppskjuter en evigt

grönskande joid, med falhrnde forsar och sjelfsådda skör-

dar. Solen har födt en lika skön dotter, som nu van-

drar sin moders bana öfver verlden. Baldur den gode

återkommer samt med honom alla rättsinniga och goda,

och ett nytt menniskoslägte skall bebygga verlden. Den
allsmngtige, hvars namn ej får uttalas^ kommer nu att

styra och döma alla. De goda skola bo i den härliga

borgen Gimle, som är än skönare än solen, och läckt

med guld. Men Ijerran derifrän ligger borgen Narstrand

med portarna vända mot norden. Salens väggar äro

Halade af ormar, hvilkas hufvuden hänga inåt och ut-

spruta eller, så alt giftströmmar öfverskölja hela golfvet.

Häri skola menedaie, lönmördare och audra onda men-
uiskor vada till evig tid.
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FÖRSTA BERÄTTELSEN.

OM ODEN OCH HANS EFTEKTRÄDAUE.

FÖRSTA KAPITLET.

SVERGES ÄLDSTA TILLSTÅND.

Våra äldsta sagor liafva ej mycket all förtälja om
Sverges tillstånd före Kristi födelse. Landet bcläcklcs

af slora skogar, i livilka innevånarne drefvo omkring,

närande sig mest af jagt och fiske. Deras vapen voro

klubbor, stenknifvar samt båge och pilar. Kläderna syd-

des af vilddjurs skinn, och folkels boningar voro srtiå

kojor, till hälften nedgräfda i jorden. Man känner ej

någon ordentlig regering, eller någon konungs iianm från

den tiden. Såsom Gudar dyrkades Oden och Tor. Gre-

kerna kallade landet för Tliule, och Romarue för Scan-

dinavicn, beskrifvande det som ett kallt och ödsligt land.

ANDRA KAPITLET.

ODENS ANKOMST TILL SVERGE.

Vid pass 100 år före Kristi födelse bodde i trak-

ten nordost om Svarta Ilafvet ell folk, som kallades

Åsar; deras höfding liettc Sigge Fridulfsson. Emedan
nu Åsarna ej fingo sitta i fred för Romarna, hvilka vid

denna tiden bruto under sig alla riken rundt omkring,

beslöt Sigge att vandra ul med sitt folk och söka sig ett

ny II land längre upp i norr. Åsarna voro slugare och

förmer i alla konster, än de öfriga nordiska folken vid

den tiden. I synnerhet var Sigge myckel klok och vis.

Han kände alt Oden var ölVer alla nordländerna dyrkad
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som Gud. Derföre började han sin vandring med myc-
ken prakt och ståt, sägande sig vara Oden, och sina höf-

dingar de andra Gudarna. Så genomtågade han flera

länder, nemligen Ryssland, Saxen, Weslfalen, insättande

öfverallt sina söner till konungar. I Danmark stannade

han en tid pä ön Fycn, och anlade der staden Odensee,

som efter honom har sitt namn. Men då han fick veta,

att uppe i Svcrge voro stora bördiga trakter, lemnade

han Danmark åt sin son Sköld, som på Seland byggde

staden Lejre med ett afi^uda-tempel, der hans efterkom-

mande, som kallades SköMungar, sedan länge regerade.

Sjelf seglade Oden iipp till Sverge. Då var en konung

benämnd Gylfe, den förste konung i Sverge, som histo-

rien nämner. Han mottog Oden med gudomlig vörd-

nad och upplät sitt like åt honom. Oden anlade då

vid Mälaren en stad, som han efter sitt eget namn kal-

lade Sigtuna *). Der bodde han sjelf och inrättade ett

afgudahus; men landet omkring skiftade han åt Åsarnas

höfdingar, hvilka med honom skulle förestå oftVen och

fälla domar, och kallades dessa för Diar, samt blefvo

ansedda för Gudar; men af alla tycktes dock Odeu för-

nämsl. Ilau var en fager och högt ansenlig man, och

då han satt i lag med sina vänner, hugnade sig alla af

honom; men mot sina fiender var han grym och förfär-

lig. Så väl talade han, att alla tyckte det ensamt vara

sanning, som han sade. Han införde skaldekonsten i

Norden ocli var den förste, som här nyttjade skrifkon-

sten. Hans bokslä(\er kallades runor och inskuros i

träd, och folket trodde, att han med dem öfvade troll-

konster. Det berättas, att han också kunnat ett ann;tt

slags trolleri, kalladt Scid^ så att han med orden för-

mådde släcka eld, stilla sjö och vända vind. Sjclf kun-

de han låta sin kropp ligga som död, och emcdlerlid

for själen som fogel, fisk eller annat djur kring alla län-

der i hans ärendcr. Han hade ock ett skepp, benämndt
Skidbladner, hvilket kunde hopvikas som ett kläde och

') Sifjtuna betyder Sigges hem.
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liade medvind, hvart han ville *). Men hans man foro

IVain i striden med mycken styrka och raseri, brukande

inga skyddsvapen, hvarföre de kallades Bcr-Serkar eller

Brynjolösa **\ och en sådan framfart kallades Berscr-

kagåijg.

TREDJE KAPITLET.

ODENS LAGSTIFl NING.

Oden päböd en allmän skatt för hvar näsa eller

person i rikel. Den kallades nässkatten. Han (örord-

iiade ock, att hvarje död skulle med sina egodelar brän-

nas på bål, och ju högre lågan steg, deslo härligare var

den döde i Walhall. Askan borde nedgräfvas och öf-

ver storältade män hög uppkastas; men efler dem, som
bediifvit slora bragder, skulle Uaulaslenar resas till åmin-

nelse. Han lärde ock, alt de, som fallit i slrid ellci' på
våldsamt sätt aflidit, skulle komma till honom i Wal-
hall och der njuta stor lycksalighet. Derföre ville han

rj heller sjelf dö strådöd ***), utan, då han förstod sig

vara nära sitt lifs slut, lät han märka och slinga sig

med Gejrs-odd (spjuts-udd) och dog deraf, sägande sig

gå för att i Walhall bereda sällhet åt sina efterföljare.

Folket trodde nu, att han gått till Asgård, eller de

gamla Gudars boning; och tyckte de, alt han o!ta up-

penbarade sig för dem i sömnen, när stora krig tillslun-

dade, gifvande då seger åt somliga, men bjudande andra

till sig i Walhall, och ansågos båda lollerna vara goda.

Häral blef folket mycket tappert i strider och frimodigt

att förakta döden ; och de, som blefvo gamla, lälo m.uka

sig med Gejrs-odd, eller kastade sig ulför branta berg

*) Ilurmcd betecknas förmodligen, att han först i Norden
j

lijttjat segel och förstått att kryssa i motvind.

**) Af Ber, bar, naken, och Serk, brynja.

**')D. v. s. i sin säng, på strå.
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(iiltfslupoi ], licldie än de ville dö den föraktjilc bliå-

dödcn.

FJERDE KAPITLET.

ODENS EFIERTRÄDARE.

Njord blef drotl i Sigluna efter Oden. I liwris tid

var god väderlek ocli ärsväxl, så att han efter sin död
dyrkades som vindens och vädrets Gud. Efter honom
kom hans son, Yngve Frey. Dessa Ivå voro inkonine i

riket med Oden och blefvo ansedde som Gudar. Yngve
fljtlade hofvel frän Sigluna till Upps;ila, der han Ljggde

ett stort afgudalempel. Han anslog vissa landtegendomar

öfver hela i iket till drottens och offrens underhåll. Dessa

kallades Uppsalaöde eller egendom, men nu heta de

kungs-gåidar. I Yngve Freys tid säges det hafva varit

fiid öfver hela jorden, och man tror, alt Kristi födelse

då inträffat. Yngve Frey blef efter sin död satt i hög

vid Uppsala, der många af de ganda konungarnas högar

ännu synas. Hans bild. uppsattes jemnte Odens och Tors

i Uppsala tempel. Hit samlades folket tre gånger om
året till offer och rådplägning; den största sandingen var

vid midvintern, och kallades Allshärjarling (hela härens

ting) eller Ting allra Svia (alla Svears ting), då konun-

gen, stående på en af högarna, rådgjorde med det för-

samlade folket, afhörde dess klagomål, och föredrog för

detsamma hvad han ville göra, hvarvid folket gal sitt

missnöje eller bifall tillkänna med rop, slående pä sköl-

darna, och vapenbrak.

Denne Yngve Freys afkomlingar kallas efter honom
Ynglingar och förcslodo länge offren i Uppsala samt

styrde Svea välde.

FEMTE KAPITLET.

AGNE SKEPPSBO.

Ynglingarna, som regerade i Uppsala, kall.-.des i bör-

jan droltar, men Dyggve, den tionde i ordningen, au-
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teg (örsl namn af konung. Ilnns sonson helle 7\gne.

llati var en mycket slor krigbhjclte, och hade månj^a

skepp, med hvilka han ständigt låg ule i \ikingatäg.

Derlöie fick han ock tillnamnet Shjafrboandi, d. ä.

Sheppsbo. En sommar drog han med sin här till Finn-

land och härjade der. Finnarnas höfdinge, Froste, sam-

lade lolk och gick tmot Agne. Der Llef då en hård

si rid, men slutligen föll Froste och en stor del af hans

folk. Agne for då kring landet och lade det under sig.

Sedan seglade han hem, halvande med sig som langar

Frostes dotter, Skjalf, och sonen Loge. När han nu kom

tillbaka till Sverge, lade han flottan vid Stocksund; sä

kallades då Mälarens utlopp i halvel, der Stockholm nu

är beläget. Der var på den tiden mycken och stor skog.

Konung Agne höll der bröllop med Skjalf, och på hen-

nes begäran lät han på samma gång dricka gralöl efter

liennes fader. Konung Agne bar omkring sin hals en

<lyrbar guldkedja. Denna guldkedja hade en af Agnes

förlädcr lofvat som hemgift ål sin gemål, men förskot

henne sedan och förvägrade henne den utlofvade hemgiften;

hvarpå en trollqvinna till strafl' förelade, att denna kedja

skulle blifva dödsorsak för den yppersta bland Ynglingar-

na. Agne hade druckit myckel på Frostes graföl ; och när

han lade sig att sofva i sitt tält, bad Skjalf honom akta sin

kedja, hvarpå han fastspändc den tätt kring halsen.

Dä han väl insomnat, fastade Skjalf ett starkt tåg

i kedjan och drog det upp öfver grenarna i ett träd,

hom slod öfver tältet. Dcrpå hissade hon med sina mäns

lilllijclp Agne upji i luften, alt han der hängdes och

dog. Men hon sjrlf med Loge och de andra Finnarna

smögo sig hemligt till skeppen och seglade åter till

Finnland. Delta lär hafva skett pä samma ställe, der

nu släden Stockholm står, och platsen blef länge kallad

Agnes fil eller Agnes strand till konungens minne. Agnes

Ivennc söner Alrik och Erik togo riket efter honom, och

började nu Svea \äldc att gå i brödraskiflc, dä det för-

ut alllid lp)fl blott en konung.
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ANDRA BERÄTTELSEN.

OM HJALMAR OCH INGEBORG.

FÖRSTA KAPITLET.

OM KOT^UXG ANE DEN GAMLE-

Den sexlondo Lomiiigen af YnglingaSUeii hcUc Ane.

Han rnikladc för krig, och salt derföie hemma i silt

].-md, varunde mycket begifven på ofler. Han blef tven-

iie gångei- af fiänim.inde konungar besegrad och föidiif-

viu, men öfverlefde dem Låda och koin så åter till Upp-
sala valde. Sisla gången var han iOO år gammal. Det

hages, alt han då livart tionde år oftVat en af sina sö-

ner ål Oden för att lefva längre, och alt han fåll 10

års lifstid för hvardera sonen. Så offrade han 9 söner

och blef alltså 190 ar gammal, och var han då så svag,

all ban besländigl Jäg till sängs och diade ur ett horn

såsom ett spiidt barn. Han ville dock lefva längre, och

befallte dcrföre, alt hans tionde son också skulle ofTras.

Men Svearne lillälo del ej, och alltså dog Ane af ålder,

utan sjukdom och plåga, hvarföre en sådan död efler

honom kallades Anasol, och ansågs den af våra förfäder

löga bciömlig. Ane sjelf fick tillnamnet den gamle,

ANDRA KAPITLET.

OM HJALMAR DEN HUGFULLE OCH ÖRVAR-ODD.

På denna tiden lefde i \orrgc en stor stridskämpe,

som nyss börjat draga ut i håinad, och utmärkte sig för

tappeihel. Hans namn var Odd, han kallades äfven

Örvur-Odd, d. ä. PilOdd; ly han hade förtrollade pi-
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Jai', livilka Irnffadc allt, livarpå lian niåtlade, och dock

sedan konimo tillbaka till honom. Hans förslå krigsfärd.

var till Bjarmaland *). Han var der uti slora farlighe-

lei', men befriade sig genom tapjierhet och mod, vin-

nande tillika stora rikedomar; så a t han för denna resa

blef myckel beryktad öfver hela Norden. Han cifver-

vann sedan ganska många vikingar. En vår, då han

skulle fara ul i häl nad, frågade han sin far, hvaresl han

kunde finna de tappraste män och det skarpaste mot-

stånd, ty han tyckte sig nu vara fuliväxt till de svåra-

sle mannarön. Fadren sade då: «/)« sliall uppsöka
idljdhnar den hugfulle och dess foslerbroCcr Tord
vSlafnrjalin, hvilka vistas i Uppsala i konung Åncs

uhof, och äro hans landlvärnsmän^ samt de slyfvaste

umänner, jag vct.n OJd tackade för dessa ord och

seglade derpå till Sverge. En afton lade han sina skepp

vid ett näs och gick upp derpå. Då ser hnn, hvarcst

på andra sidan l.igo 15 skepp, som tillhöido Hjfilniar

och Tord; men folket var uppe på land och anställde

der lekar. Odd ville nu pröfva, om desse män verkli-

gen voro så modiga, som det berättades, skiftade dcr-

före sitt folk i två delar, och gaf befallning åt sin J)ror

Gudmund, hvad göras skulle. Gudmund går med sin

linp ut på näset, men OdJ med sin upp uti skogen

bakom Hjalmars folk. Nu uppgaf Gudmund och lians

män ett stort härskri, stiaxt derpä gjorde Odd med
sina män likaledes. Men det är beiälladi, att Hjalmar

och hans folk ej aktade något på det första ropet, och

då de hörde det andra bakom sig, stannade de väl,

medan det stod på, men fortsatte straxt leken igen, lika-

som ingenting varit å färde. Odd och Gudmund dra-

ga sig nu tillbaka och mötas. Odd sade: uHär lärcr

ularfvas mer än alt skria och ropa, och dessa män
Ktnånde ej frukta för sfrid.n (xHvad skall man då fö-
uretaga nu?» frågade Gudmund. Odd svarar, call på
aslika män borde man ej stjäla sig ulan vänta Ulls

') Bjarmaland ligger i Ryssland söder om Hvita Hafvet.
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ainovf/oncn.n Sfi skedde ock andia d;igcn: sa snart del

var stridsljusl, liärkläder sig Odd med sill inahsknp ocli

seglar niol Hjalmar. Hjalmar frågade: vHvem radar

for ihlla folk?n ollan heter Odd», svarade Odd sjell'.

vÅr du den Odd, som for till Bjarmaland?» frågade

Hjalmar vidare. uUct ar jag,)) svaiade Odd, aoch vill

iijag nu röna, hvillun af oss är den häckasle karlen.»

II Det må vi göra,» j^enmälie Hjalmar, «men hurii mån-
ga skepp Iiafven i?» {.(.Fem skepp,» säger Odd, (.(hiir

många har du sjelf?» «Jag har femton,» svarar Hjal-

mar, iotun ieke bör mantalet mellan oss vara olika,

(.iJiig vill dcrföre bortlägga 10 skepp och gå emot dig

Kined lika styrka.» uManligen är del taladl», sade

Odd. Dcrpä rusta de sig och hörja den liäftigasle strid,

som varade allt till qviillcn. Dä lälo höfdini^aina liälla

upp frisköld *), och Hjalmar frågade: huru Odd (gckle

del hade galt om dagen? Odd lät vrd deiöfver. Hjal-

mar frågade: om han längre ville hafva denna lek?

-»Del vill jag,» svarar Odd, (dy än aldrig fann jag

vtapprare och handfastare kämpar.» iNu foro de lill

sina härbodar och lälo folkel laga om sig och (örbind?

.sina sår. Andra dagen fortsätta de åter striden; och

om qvällen, då frisköld hölls upp, frågade Odd, hvad
Hjalmar tyckte om leken? uVäl,» svarade Hjalmar,

{ivill du leka längre ?» »Det vill jag,» svarade Odd,

((Och nu skola vi som bäst pröfva våra svärd.» Då
frågade Tord Slafngalm: uär det mycken rikrdnm alt

i(få på era skepp ?>) Odd nekade härtill, säg:iiide sig

denna sommar ej ännu liafva funnit några egodelar.

vHär hafva då,» sade Toid, ode oförståndigaste män
(.(funnits, som strida endast af öfvermod och täfldn.

((Det tyckes mig bättre, all vi gjorde bolag tillsam-

umans.n oVäl likar delta mig,» svarar Odd, umcn icke

Kvct jag, hvad Hjalmar säger drrtill.» Hjalmar utlå-

ter sig dcimcd vara nöjd, blott Odd ville för sig och

*) Frisköld kallailes en hvil sköld, som upphöjdes till frids-

teckcn.
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sill folk gå in på njalmars vikingalng, v Den tull jag

(i/t(>ra,)) synrade Odd, )nnnan jag samtycker dertill.)}

Hjalmar sade då vilkorcn, nemligcii: 1) Alt aldrig äla

rån kött eller dricka blod, livilkel tycktes vara varga-

inat, ej mannaniat. 2) All aldrig plundra kräinaresku-

tor eller bönder, ulan vid strandhugg *) belala allting.

5) Att aldrig; våldföra qvinnor. Den som bryter här-

uiiot skall mista lifvcl, livcm han ock är. Odd under-

kastade sig dessa viikor, ocli de ingingo alliså foslcr-brö-

dralag. Dclla tillgick enligt bruket på följande sätt:

De lösskuro en ganska bred lorfremsa, så all ändarna

sulto fasta i jordpn, och upplyftade remsan på spjut.

Derpå trädde de båda mänr.erna derunder, sårade sig

och lälo silt blod flyta tillsammans i mullen. Sed;in

knJiböjde de och svuro, ))all ed och samma skulle öf-

uver dem gänga; samt alt hämnas hvarandras död,

usåsom brödei\n Alla Gudar kallades till vittne öfver

denna ed, hvilkcn slutligen bekräftades med ett hand-

slag. — Härpå draga fosterbröderna ut i liärnad och

vinna stora cgodelar under sommaren. Om hösten bju-

der Hjalmar Odd att fara med sig till Uppsala och

öfvervinlra der. Odd jakar härlill, och så skedde. Ko-
nung Ane emotlog dem väl, och gaf Odd efter någon

tid fyra gårdar.

Ane hade en dotter, som helte Ingeborg, och var

hon den fagraste och visaste jungfru. En gång, da

Odd och Hjalmar talades vid, sade Odd : uJIvarföre he-

ugär du icke konungadottern; ty jag ser, alt eder håg
faller väl tillsammans?» Hjalmar svarade: (.(Nog har

jag begärt Ingeborg; men konungen vill ej gifta hen-

ne med någon, som icke har konunganamn.)) aDå
((skola vi,» säger Odd, (dill sommaren samla vårt folk

((Och förelägga konungen tvenne viikor: antingen att

((slåss med oss eller gifva dig Ingeborg.» Hjalmar

svarade: ulckc må jag det göra, ty Ane är min ko-

'} Strandhugg kallailcs, när sjöfolket gick upp pa land orh
log sig, hvad som bchöfcics.
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unnng, och jag har lofvat honom tro, såsom landl-

nvärtismann *}. De suto clei- alltså vintern öfver. Om
våren foro de ut i liärnad och vunno slora rikedomar,

t}' ingen kunde slå emot dem, men om hösten koinmo

de åler alt vintra öfver i Uppsala. På ett af dessa

hrnnadslåg fick Odd nf en prinsessa på Irland en sil-

kesskjorta, som var så gjord och lilltrollad, att iulet

jern bet på den, och så länge Odd bar henne, skulle

ingenting, hvarken jern, eld eller vatten, skada honom,

så fraint han ej flydde; ty då kunde hon ej längre

skydda honom. Odd tyckte sig häri hafva fått en ko-

slelig ting, och lade aldrig af sig denna skjorta.

TREDJE KAPITLET.

ANDGRIMS !iÖNER.

På Dohnsö **) lefde denna tiden en kämpe, benämnd
Andgrim, och hans hustru Eyvor. De hade lillsammans

tolf söner. Den äldste lict Angantyr och var hufvudct

högre än de andra, samt tappraie och förmer än andra

män. lian hade af sin fader fått det goda svärdet Tir-

fing, hvilket smiddes af dvergar åt Odens sonson Sva-

furlane, och hade den egenskap, alt det bet på allt och
gaf ständig seger åt den, som (örde det. De öfriga

elfva bröderna voro äfven stora kämpar, ocli ofta kom
beserk; gång öfver dem, så att de dråpo sina egna män,
och gingo upp på land samt nedhröto träd och stenar.

Derfnre loro de ensamma omkring; dock fingo de ej nå-

gonsin motstånd, ty fulkct fruktade dem myckel och

onda sägner gingo om dem kring länderna.

*) Land(värnsman kallas den, som åtagit sig att värna
och försvara ett land mot Geniitligt anfall. Landtvärns-
mannen skulle alltid vara en stor och ansedd kämpe.

") Bornliolm.
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En julafton suUo dessa bröder liemma hos sin fa-

der, och gjorde då löflcn om tillkommande bragder, så-

som brukligt var. En af dem vid namn Hjorvard ut-

Jofvadc då, all han skulle äga Ingeborg, konung Anes

dotter i Sverge. Vären derpå reste alltså bröderna till

Uppsrtla och trädde (ram för Ane, då Iljoivard frambar

sitt ärende, begärande straxt svar derpå. Ane ])öijade

tveka, besinnande af huru stor ätt samt huru starka

lämpar dessa bröder voro. Men då Hjalmar hörde

Hjorvards begäran, steg han fram för konung Ane, sä-

gande: ((Kommer ihåg, herre, huru mycken vördnad
uoch tjensl, jag har er bevisat, saml huru jag 7iu i

((många år beskyddat edert rike! Ty heder jag, alt i

((viljen gtfra mig eder dollcr, den jag länge hafver

Kälskat. Och är det tillbörligare, alt i låten denna
uheder vederfaras mig, än dessa främmande berserkar,

((hvilka blott bedrifvit illgerningar både i edert och

uandras riken.» Ane kom nu i svårt val: slutligen sa-

de han asig ej kunna föredraga någon af dessa för-
((näinliga män framför den andra, utan ville låta In-

ugeborg sjelf välja.n Ingiborg ulläl sig då, «atl hon
(iville hafva den till man, som vore henne väl känd

1(0f många goda egenskapcm, lagande alliså Hjalmar.

Hjorvard utmanade då denne på liolmgång *) på Sau)SÖ,

kallande Hj^ilmar hvars mans niding, om han undvek

delta envig, men Hjalmar sade sig nog skola komma.
Dei'på foi o Andgrims söner hem. Då de berättade fa-

dren sin färd och det tillämnMde envigel, sade han, aatt

((de hehöfde goda svärd och vapen, ty de skulle nu
yträffa hårdtagna och starka vikingar».

') liolmgång betyder envig, ty del hölls vaji|igl\is p."i hnl-

inar i sjön, i Hor pä de smii utstakade piitscr |ia landet,

li\ilLa då oeksi kallades liolniar.
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FJERDE EAPXTLET.

STRIDEN PÄ SAMSÖ.

Pa uts;ill (1,11^ Ivomnio lijnlniar ocli Odd lill Sfimsu,

l);ifvande nieilsig tveiine väl beviipnade sivcpp. Fosler-

Ijiöderna gii)go npp på landet för alt efterse, om And-
giinis söner voro komna. Hjalmar var fullväpnad; men
Odd hade hlott en yxa i handen, att dermed hugga

ämnestiäd lill ett block, som gått sönder på skeppet.

Under det desse voro borta, kommo Andgrims söner till

deras skepp, och föll då berserkagången pä dem, så att

de belo i sina sköldar, skriade högt, och gingo sex in

på hvardera skeppet, huggande ned allt, som förekom;

men der voro så frimodiga svenncr inondjords, alt in-

{;cn flydde, utan hvar och en försvarade sig och föll på
sin plats. Då alla voro slagna, lopade berserkerna:

uLjugil har rår fader Andgrim, då han sagt dessa

livara starka och hårdlagna män, och borde vi väl

Ytfara hem och dräpa den usla gubben lill lön för

(ihans lögn.n Derpå lade de hvar och en af besättnin-

gen på dess plats vid åroina, och funno de då, alt båda

slyrmiinneri fclics, hvaraf de förstodo, att Hjalmar och

Odd ej voro bland de slagne. Då föll berserkagången

af dem, och blefvo de efter vanan svaga och matta som
sjuklingar.

Hjalmar och Odd återvände nu och fingo se ber-

serkerna samt hvad de gjort. Då qvad Hjalmar:

De skarpa karlar

Från skeppen sliga
,

Tolf bröder tillsammans,

Att bryta våra brynjor.

Vi skola i afton

Oden gästa

,

Två tappre män

;

De tolf månde lelva.

Delta
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Delta var den enda gåog na i luji 1 miss r.islande

ord id Hjalmar. Men Odd svarade Iiärpå :

Det skall jag sviira

På sådant ord.

De skola i afton

Oden gästa,

Toil bcrserkar.

Vi t\å skola Icfva.

uEllcr lianslie du vill fly till sTiogs?^^ sade Odd.
Men Iljfdm.ir svarade :

Aldrig vi fly

För fiender några

;

Sknlle de också

Synas oss skarpa.

Då sk\nd.Hlo Odd till slogen ocli liögg sig en klub-

ba, livjirefler fosterbröderna gingo ned mot stranden,

dir de niölte Andgrims söner. En af dem var hufvud

högre än de andra och hade ett svärd, som lyste likt

solstrimmor. Det var Angantyr med svärdet Tiifing.

Då sade Hjalmar: y)Vill du, fosterbröder, slåss mot

Angantyr ensam, eller mot de andra elfval» Odd sva-

rade: vJag vill slåss mot Angantyr, ty jag lilar men
Kpå min slijorta än på din brynjart. Hjalmar svarade:

uTycker du det vara svårare att slåss mot Angantyr,

uså vill jag göra det. Eller hvar foro vi någonsin

ufratu, der du gick före mig, då det gällde?» ullla

ugör du nu)) , sade Odd. Men Hjalmar ville ej annor-

lunda. Derpå kommo de öfverens med Angantyr, att

den, som föile, skulle ej af de efterlefvande plundras,

ulan sättas i hög med sina vapen och dyrbarheter. Se-

dan gingo Hjalmar och Angantyr mot hvarandra med
stora hugg, så att ingen någonsin sett hårdare anfall

;

meji Odd ropade på de andra clfva, sägande:

Vryxelts Utr. I.
^
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En skall mot en

Stånda i striden

:

Om männer i aren
,

Och modet ej fallas.

De jakade härtill, och Odd och Hjorvard gingo

emot hvarandra. Silkesskjortan hjelple dock så väl, all

intet bet på Odd, men han utdelade så tunga slag med
klubban, att han fällde Hjorvard först och sedan de an-

dra elfva bröderna, hvar efler annan, och hade ändå

ej fått något sår. Då gick han dit, der Hjalmar och

Anganljr hade kämpat. Angantyr var då fallen, men
Hjalmar satt lutad mot en Uilva på marken. OJd gick

till honom och qvad:

Hur är dig, Hjalmar?

Har färgen du skiftat?

Svårt du besväras af

Såren, de stora.

Skuren är hjelmen:

Sliten är brynjan.

Dilt lif jag ser nu
På sista resan.

Hjalmar svarade:

Sår har jag sexton

Och sliten brynja.

Mörkt är mig för ögon.

Jag mägtar ej gå.

Angantyrs svärd

Skar mig i hjerlat

Med hvassa udden

,

Härdad i eller.

ttiVtt har Jag fåll den slörsla sJcada, jag kan lida
id lifvel,)) sade Odd, uoch hafva dina råd illa lyckats;
nannars skulle vi här hafva fåll (n herrlig seger,). Hjal-
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timr svarade: allcar mcnnisha skall dock en gång ilfi.

vMen nu skall du föra denna min afskedssång hem
till Sverge.u Började så qväda:

På fjället jag hade

Fem fullgoda gårdar;

Dock leddes jag alltid

Alt lefva på landet.

Nu ulan lifshopp

Ligga jag måste,

Sårad ai' svärd,

På Samsö strand.

Men tärnor ej skola

Spörja på landet,

Att nånsin jag hafver

Hejdat lör huggen.

Månde det fägna

De fagra tärnor,

Att de ej höra

Huggrädd mig vara.

Kongsdottren fagra

Följde mig på väg,

Ytterst i skären

Vid Agnefit.

Sannas lär sagan,

Som hon mig sade,

Att hon ej mera
Månde mig se.

Svårt var alt skiljas

Från sången, den fagia,

Som lärnorna sjöngo

I Sota-skär *).

Men skeppet det framsköt'

') Utanför Sotholms härad i Södermanland..-
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Si Jilll Uti fallen.

Och fjerraii jng for

Med fasta vänner.

Bär nu till kongssal

Brynjan och hjelmen.

Dem flu för alla

Der skall visa.

Hjerlat lär hvälfvas

Hos konungadoUren,

När brynjan hon ser

Fir hröslet huggen.

Drag nu af handen

Giillringen röila;

Gif den min unga

Ingeborg.

Han skoll hos henne

Hugfiisla sorgen,

A ti hon ej mera

Månde mig se.

Nu Icmnnde Hjalmar ringen åt Odd. Sedan be-

gärde han alt blifva förd till Uppsala och ej liöglagil

bland dessa onda och IroUslika berserkar. Deipå heKa-

de lian till alla sina stallbröder, och tjvad slutligen:

Diicka med kungen

De kämpar många
Ölet med lust

Uti Uppsala stad.

Mången man mödiis

Af mjödef, del ujyckna;

Men mig stänga .såren

Här pä stranden qvar.

Köl pen nu siinnan

Kommer från heden.
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Flygande örnen

Följer lionom efter.

Han skall suga

Skummande blodd.

Jag örnastck skiii il

Nu sista gångru.

nnpå dog Hj.dniM. 0(1(1 diog då .••Ila bciscikcr--

ra tillsammans, låtatide l.Vrir oi Ii cii bcliålla sina vapen,

och lade Tirfing under Anganlyrs liufvud. Derpå upp-
kastade han stora högar öfver dem. Likaledes gjorde

han med sina egna män. Sedan bar han Hjalmar ned

pä skeppen. Det är berättadl om Odd, all han tiodd,'

hvarken på Oden, Thor eller några andra gudomliglie-

ter, ulan blott på sin egen styrka och lycka, son» siigej

hafva varit så stor, all blott han hissade segel, fick han

medvind, hvarl han ville. På detta sätl skall h;in nu

halva seglal lill Sveige. Han drog skeppet i land, tog

den döda Hjalmar på sir)a skuldror, och gick sä lill Upp-
sala. Der lade han Hjalmar utanför salsdörren, och

liädde sedan in, hafvande dess hjelm och brynja i han-

den. Dessa lade han ned framlör Ane och beiältado

Hjalmars fall. Sedan gick han till Ingeborg, der hon
satt pa sin stol, och höll på att sönnna en manlel at

Hj^dmar. Odd träder fram (ör henne och säger : «f//a/-

amar hetsade och shicliade dig drnna ring i sin döds-

vshmd,)) Ingeborg lager emol ringen, ser jiå bononi,

svarar inlel, ulan dignar död neder. Då log Odd och

bar ul henne och lade henne i Hjalmars armar, sägande:

))Nu skola de döda vjula den sällhet , som ödet neka-

nde de lefvande.y) Odd sade sedan , att arföl skulle

drickas efter Hjalmar, och han och Ingeborg bcgralVas i

s^mma hög. Kotiung Ane lät göra som Odd ville, och

biel alltså öfver dem en dråplig hög uppkastad. Men
Odd for sedan vida verlden omkring, och ingen kunde

någonsin besegra honom. Han kom ock lill Jerusalem

och biel kristen, och del finnes ganska många berättelser
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otil liaijs hingHer. Men de slora liögaina öfver l^tn-

paiiia jtå S;tmsö syntes i många hundrade år, och en

siiga gick ibland (olket, all om nallen brnnno slora e'-

dar derur och slarkt buller orh dån hördes öfver helt

ön ifrån de högsalla berserkarna.
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TREDJE BERÄTTELSEN.

OM ROLF KRAKE OCH KONUNG ADIL.

FÖRSTA KAPITLET.

OM KONUNG ADIL I UPPSALA.

Den ijugoiide konungen af Ynglingaällcn lielle Arlil.

Han var en ganska rik ocli mäplii; lonnnp, men dcrlios

giiig, gijni, svekfull och afuii(!s;Mn. Älyckct hepifven

var lian också yii afgucljiljenst orli oftVr, så alt follct

liodflc, all lian kutule liolla. Sjdf var lian ingen stor

Ktipsman; rleiföre liöll han lolf hcisrrkar vid sill liof,

livilka skulle värja hans rike mot främmande ölvcrvåld.

Helge het den konung af Sköldungaätten, som vid

denna liden regerade uti Danncmark. Han var en ganska

iöinämlig man, tapper och ofOrskräckt mot fiender, mild

och vänlig mot vänner, och derföre älskad och aklad af

alla. Han tog till drottning Yrsa, en obekant tjvinna

han Saxen, hvilkcn var hade fager, vis och mild; men,

då det sedan hicf uppläckt, all Yrsa var Helges dotter,

rcsle hon tillhaka till sin moder, ehuru hon mycket äl-

skade Helge, och ehuru gcrna han ville rjvarhålla henne.

Da (liadc konung Adil till henne, och hon miisle, ehu-

ru nödigt, gifva sitt jaord, samt följa honom till Upp-
sala: dock var (/eras sammanlefnad aldrig myckel vänlig.

Konung Helge lefde emedlerlid uli hesländig sorg

och vanlrefnad, allt sedan Yrsa reste hört. Slutligen

fick han en slor längtan att hesöka henne i Uppsala,

och utrustade dcrlill en stark här, \j han ämnade tilli-

ka straffa Adil, emedan denne vågat laga Yrsa till ma-
ka, utan alt begära Helges, hennes faders, lillstånd. Då
denna resa förspordes lill Uppsala, beslöt konung Adil

med Yrsas inrådande att väl emottaga Helge, ly hon
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ämnade förlika bcgge konungarna. NAr dcrföre Helge

l;ide lill stranden, kommo sändcmän bjudande honom
till gästnings hos konungen. Helge emollog bjudningen

och red sä med en del af sitt folk dit upp, lemnande

slörsta hopen qvar på skeppen. Der var då ett mycket

liärligt gästabud lillagadt mot honom ; men då Helge

fick se sin dotter Yrsa, blef han sä glad, alt han glöm-

de välfägnadcn och allt, och yillq endast tala med henne.

Härvid upptändes konung Adil af harm och svartsjuka.

Han utsatte i hemlighet sina bcrserkar och mycket an-

nat krigsfolk i forsat för konung Helge, och, dä denne

skulle rida tillbak^ till sina skepp, blef han oförsedl an-

fallen och af den stora niyckenheten öfvermannad, sä

att han slutligen föll efler ett manligt och starkt mot-

stånd. Konung Adil rosadq sig uiycket af sin seger öf-

ver en så mägtig konung; men Yrsa sade: uall slik

vn^elifull seger ej vore all förhöfva sig nfvcr. Och,

i emedan Helge så blifvil mördad, ville hon hädancf-

ilcr, ehvur hon kunde, söka konung Adils och hans

i<bcrscvkars .'kåda.))

ANDRA KAPITLET.

OM SVIPDAGER.

Eii lik bonde i Svcigc, lntiäDuid Svipm ,
liiiil»:

lienne .'öt}'!", Svipdagci-, Iicjijaäcr och Hvilserk, och

;dia tre vor) starka och modiga. När Svipdager var

adcrton år gammal, gick han till sin fader, sägande:

vLrd blifvcr vår lifsiid, om vi ständigt skola sitta här

\^uppe i fjällen, utan alt se andra mcnniskor ; dcrföre

(.'.ämnar jag fara lill konung Adil, om han vill Inga

((emot mig.)) Gubben afrådde honom hänlrai!, förtäl-

jande huru girig och svekfull Adil vore; men S\ipda-

ger menlc, ))att man måste väl något försöka, om man
(fskall vinna heder och beröm i vcrldcn». S\ipdagcr

fick alltså träiTeliga v.<pen och en god häil, Inaiclter
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lian faf sig på vjipcn. N;ir lian kom finm, sag li.tn,

liniu hoffollet hade allehanda lekar för sig utanför slot-

tet ; men konung Adil satt på en guldsto! och såg på,
samt alla hans berserkar kring honom. Svipdager red

oförskräckt fram, helsade konungen, sade sitt namn, och

satte sig sedan ned för att åskåda leken. Benserkarne

sago surt på honom, och sade till konungen, ualt de

nväl hade lust försöka, om denne manven vore så slark

aoch karlavulen, som han ställde sign. Konungen ja-

ktide härtill, men, som del ru qvälladcs, pick allt fol-

kel in uti hofsalen. Då gingo herscrkarne till Svipda-

grr och frågade honom: aom han vore en kämpe?»
Han svarade itsig ålminstone ej vara sämre än någon
aaf dc7n)). Då gränjade de grymmeligen och frågade,

dom han dristade sig all kämpa med dem, och all han
ddå skulle bchöfva mer än spotska ord och slorskry-

dleri», Svipdager sade, na 1 1 han väl vore färdig fäk-
(ita med dem en och en i senden) ; men konungen be-

fallte dem vänta till morgondagen. Drottning Yrsa mot-
tog emedlertid Svipdager med all välfägnad. och heder,

hvilkel då bcrseikarne sågo, sade de till henne, vall de

((Väl visste, all hon önskade deras död för konung
((Helges skull; likväl skulle de väl vela stilla hennes

((högmod; ly de fruktade ingalunda den nykomna
vmannenn, och efter detta skiljdes de åt den qvällen.

Morgonen dei på höllo de sin strid midt uppå borg-

gården, och var der ganska mycket folk församladt för

alt åskåda den. Man fick då se många och stora hugg
utdelas, men alla kunde klart skönja, att Svipdager var

mycket raskare; ty den ena berserken efter den andra

måste falla för honom. När han så hade dräpit fyra

af dem, reste konungen sig upp, sägande: aStor skada
((har du nu gjort mig, och skall du med dill lif um-
vgälla del,)) Han befalhe derföre sina män alt alla an-

gripa Svipdager; men drottning Yrsa med mycket folk

kom från andra sidan för att hjelpa denne, och blef der-

före fred stiflad den gången. Om qvällen, då konungen

en gång såg Svipdager gå ut allena, uppmanade han
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berserkarna all skjiula efter och liriinnas deras jucdbrö-

ders fall. De gingo sa ; men fastän »Ila alla pä en

gång angrepo, kunde de dock icke lalla honom, ulan,

då liofFolkel fick höra sliidslmlliel, komnio de ut, och

konungen nödj^adcs befalla dem sluta striden, hvaiefler

Jian gjorde Lojserlariia landsflyktiga, emedan de ej för-

n)ätl fälla en enda man. I deras ställe log han, på

dioUning Yisas inrådan, till sin landlvärnsman Svipda-

ger, såsom den der ensam var lika god som alla lolf

berserkarna.

Nu böljade des5a fördrifna slagskämpar all härja

på konung Adils rike; men Svipdager for med hären

dem lill mötes, fällde den ena och jagade de andra på

flykten, kommande åter med seger orh beröm till Upp-

sala. Litet derefter samlade de en större krigshär, be-

gynnande ånyo sitt härjande. Då blef så öfverenskom-

mct, att Svipdager med en tredjedel af svenska hären

skulle möla dem; men Adil mnd sina hofkämpar och

den öfriga hären skulle niidt under striden falla dem i

ryggen. När slaget började, hade berserkarna dubbelt

så mycket folk j hvarföre Svipdagers män snart började

falla. Fåfängt väntade han hjelp af konung Adil. Den-

ne stod stilla med sin krigshär uti en skog bakom ber-

serkarna och ville icke gå fram förr an striden slutals,

då han ämnade hålla med dcOj som seger hade vunnit.

Svipdager var derföre i stor vånda; han värjde sig väl

manneligen, men hade dock redan mistat ena ögat och
dertill fått många och stora sås-, så alt han trodde sii;

visserligen skola hos Oden gästa. Mm just i detsamma»

kommo hans tvennc bröder, Bejgader och Hvilserk,^

skickade från gubben Svipur, honom lill hjelp. De
gingo oförskräckt fram i striden, funno snart berserkar-

na, hvilka måste för detn bita i gräset den ena eftet,",

den andra. Härvid uppmuntrades Svipdagers folk, så

att manfallet började vända sig på berserkarnas sida, och

de öfverblefne slutligen gåfvo sig i brödernas våld. Nu,

kom Adil fram uiur skogen, rosade deras seger, hvaref-

ter alla följdes åt hem till Uppsala, och måste Svipda-
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ger till en lid läggas till sängs för sina sårs sl<ull, un-
der livilken lid diollning Yrsa skölle och vårdade ho-
nom. Knappt var lian likväl fullkomligt frisk, förr än
linn med sina bröder gick inför konung Adil, sägande

usig vilja fara Ull en annan honung, som visade dem
umcra heder och belönade dem hällrc, än han». Adil

bild dem slanna qvar, lofvandc all hedra dem framför
andra; dock kunde de ej bevekas, ty Svip dager var

högeligen upprelad öfver Adils falskhet uli slriden. De
gingo alllÄå inför drottning Yrsa, lackande henne för den
mjckna heder och mildhet, hon dem bevisat, hvareflcr

de slego på sina hästar och redo hem till sin fader

igen. Honom sporda de då, hvad han rådde dem, och

till hvilken konung de skulle vända sig. Då sade Svi-

pur, ualt ingen höfding uli Nordlunden lunde jcmnfö-
(tras med konung Rolf i Dannemark, Helges och droll-

uning Yrsas son. Han var mild och saktmodig mot
iiarma och förlryckla ; slräng och förshräckelig mol
Y.sina fiender; men mol sina vänner Irofasl och så gif-

vmild, all han för dem sparade hiarkcn guld eller

uandra dyrbarheter : hvarföre äfven hos honom fun-
((T105 församlade de förnämsta lämpar öfver hela Nor-
aden, och alla kringboende konungar voro honom un-

aderdåniga)). Bröderna tjrkle delta vara goda vilkor

och foro till konung Rolf, bland livilkcns hofmiin de

blefvo upptagne och sulto sommaren till äTida.

Om hösten hemkommo konung Rolfs berseikar,

hvilka efter sin vana gingo fram för hvarje man i hela

salen, spörjande, om någon ansåge sig jemngod med
dem; men alla erkände bcrscrkarna för sina öfvermän.

iSär de nu kommo till Svipdager och hans blöder, ville

dessa ingalunda ödmjuka sig för berserkarna, utan höll

deraf på att uppkomma mycket oväsende i salen; men
konung Rolf sprang dit och skiljde dem åt, och gjorde

mellan dem en fa.-t förlikning, så alt de sedan följdes åt

uli hans vikingafärder; och hade han jemnt seger ehvar

han framfor.
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TREDJE KAPITLET.

OM BODVAR BJARKE.

Högt uppe Tili Norrges (lalnr Icfde vid denna liden

en fylkes-konung ben;imnd Ring. Han Lade blilvit enk-

!ing och sedan p^i sin ålderdom onigift med en qvinna

från Finnmarkerna, !:rnämnd Hvita, livilkcn väl var skön,

men derlios full i'taf allsköns ondska och arghel ; och

h.nde hon isynncihel fattat ett stort hat lill sin sljufson,

kongssonen Björn. På den tiden, då denna saga först

är skrifven, trod ie mniniskorna ännu på trolleri och an-

sågs folket u'i Finnmarken deruti särdeles öfvadt. Det

berättas derföre, att drottning Hvita genom silt trolleri

förvandlat kongssonen till en björn. Om dagen gick

han ut i markerna och tog sig mat af konungens bo-

skap; men livar natt blef han åter en menniska och

gret och sörjde öfver silt olyckliga tillstånd. Drottnin-

gen påyrkade, all ddia skadliga odjuret skulle dräpas.

En stor jagt anställdes, och slutligen blef björnen dödad.

Ujörn kongsson hade en frilla benämnd Berg, hvil-

ken litet dereftur födde trennc söner, nemligen Elglrode,

Tore och Bodvar. Dessa sköto hastigt upp som gräs,

blifvande mycket större och starkare än andra män, så

att de ej voro goda att leka och nappas med, och hän-
de det ofta, att då de skulle leka tillsammans med ko-

nungens svenner, togo de så hårdt uti dem, att dessa

hlelvo lemmalytla och ofta till döden skadade deraf. I

synnerhet gjorde Elsfrode så, ty han var både starkast

och vildsinntast. Han fog derföre snart afsked af sin

moder, sägande : ))Sig ej längre vilja vara tillsammans
umed slika klena och ynkliga män»; h varefter han be-

gaf sig öster ut på Edaskogen, der vägen går emellan

Norrge och Sverge. Här tillagade han åt sig en röf-

varekula och bodde der, anfallande, plundrande oth drä-

pande dem, som reste der förbi, blifvande sålunda ea
den grymmaste stigman.
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Litet tlcrefler tog också Tore afskcd af sin moder
och for öster ut. Då han kom på fjällen, råkade han

Elgfrode, hvilken tillböd honom hiiUten af alla sina

vunna egodelar, om han ville der stanna ; men Tore at-

sfog det och reste vidare till Götaland, der han för sill

konungshga anseendes och stora tapperhets skull blef

vald till konung och sljrde sitt rike med magt och ära.

Bodvar var hade skönare lill utseendet och mild.ire

till sinnet än hans bröder, hvarföre också modren äl-

skade honom mest. En dag tillsporde han henne om
sitt fäderne, och berättade hon da allting om Hvilas

trolleri o(h ondska, samt hans faders död. Då blef

Bodvar högeligen förtörnad och gick upp lill sin farlai',

gamle konung liing, förtäljande för honom, huru med
hans son J3jörn tillgånget var. Konungen erböd sig väl

betala stora böter för drottningen ; men Bodvar ville ej

taga penningar för sin faders Hf, utan angrep Hvita.

Hon måste undergå den hårdaste och nesligaste död,

och ingen hvarkcn ville eller tordes taga hennes försvar.

Litet derefter dog liing, och blef Bodvar tagen till ko-

nung öfver riket efter lionom ; men han tjildes der en-

dist en liten tid. lian sammanstämde snart folkel ]>å

ell ting, och förkunnade, att han ville fara ulur lan-

det; men lemnade emedlcrtid riket ät sin moder, hvil-

ken han gifte med JJlfslcilcr jarl. Först bevistade lian

delta biöllop och red sedan hemifrån allt österut.

På denna resa kom han till Elglrodes kula, och

blef der ej liten glädje af då bröderna igenkände livar-

andra. Elgfrode ville, att Bodvar skulle stanna qvar,

erbjudande honom hällten af sina skatter" men Bodvar

sade usig icke lycki godl vara att dräpa folk för
negodelars skull)}; utan lagade sig till att fara dädan.

Då Elgfrode ej fick behålla honom, rådde han honom
alt resa till konung Rolf Krake i Dannemark, och följde

honom på vägen, berättande emedlertid , ((/twru han
(iskänkt mången värnlös man lifcet». Häråt gladdes

Bodvar och «bad honom äfven låta de andra i fred».

Då de slutligen skulle skiljas, fattade Elgfrode uti Bod-
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v.ir, slijikacle på lionoin. ccli sade: «Annu är äu ej så
uslarli, broder, som dig behnfdesn, skar derföre ett hål

i bencl och gaf Bodvar af sitt blod att diicka. Sedan
lat lade him åter i honom, och stod nu Bodvar så fast,

all Elgliode ej förmådde röra honom ur stället. Då
sade KIj:;rrode: vNu hafver du krafter nog, och tror

^^jag, all du lärcr Jcomma alt öfverlräffa alla andra
umän uli raskhcl och mandom,)) Derpå satte Elgfrode

sin ena fot i berget så liårdi, all ett djupt spår derefter

synles, sägande: aHvarje morgon skall jag besöka del-

))la spär. Ar del fullt med jord, så är du soldöd;
umed vatten, så är du drunknad; men, är der blod

uuti, så är du med vapen dödad, och skall jag då sö-

(xka hämnas din död; ty dig älskar jag mest of alla

vmina fränder.)) Härpå skiljdes bröderna. Elgfrode

gick åter upp på fjället, men Bodvar fortsatte sin led

söderut.

På denna väg kom han också till Götaland, hvarcst

hans broder, Tore, var konung, och vistades Bodvar

der någon tid uli mycken heder och välfägnad. Tore

ville dela med honom sin egendom, om Bodvar stan-

nade qvar, eller gifva honom utrusladt manskap med sig

på resan; men Bodvar afslog båda delaina, viljande en-

dast lita på sig sjclf. Sedan han derföre tagit afsked

af sin broder, fortsalle han sin resa än ytterligare sö-

derut.

iSär Bodvar slutligen kommit ned I Dannemark ej

långt ifrån I-cjre, hände sig, alt han ej hittade något

hus om aftonen, utan måste rida ute i regn och mör-

ker, och blef hans häst tillika alldeles ujiplröltnad.

Slutligen slölte denne emot något högt, så att han ej

kunde gå längre. Bodvar stiger af för alt undersöka,

hvad det vore, och finner, alt det var ett litet hus.

Han klappar på och blifver väl och vänligt emoltagcn

af en gammal gubbe, soin med sin gumma bodde uti

kojan. Som nu Bodvar förtäljde si(t uppsåt att fara

till konung llolf, började han och gubben lula om käm-

parna derstädcs och deras lekar. Gubben berättade dåj.
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all vid itigiingen lill konungens gärd låg en stor sleo,

drn alla skulle kunna lyfta, som skulle (å ijenst hos ko-

nungen. Sedan vore der Ivå slora hundar, starka, den

ena som sex och den andra som lic nian, och den, som
icke kunde möta den mindre hunden, blef ej heller emot-

tagen bland de stolla kämparna. Vid Bodvar och gub-

ben så samtalades, begynte gumman på alt gråta ölver-

jjudl. vHvad gråter du öfvcr, gumma?» sade Bodvar.

uÄck!)) sade hon, uvi egde en son, benämnd Hollur,

vsom en gång gick till konungens gård för all för-

(dusla sig; men kämparna gjorde spe af honom, och

((satte honom i en benhop i ena salshörnel; och är
adel nu deras lidsfördrif under måltiden all kasta alla

udc afulna benen pä honom, och får han deraf un-

uderstundom stor skada. Aldrig får jag honom mer
alillbaka, ej heller vcl jag, antingen han är lefvande

((eller död. Nu vill jag intet annat begära af dig för
udetta dill härbcrge, än att du ej kastar de stora, utan

aendast de små benen på vår son, ty dina händer sy-

vnas så starka och tunga, att han näppeligen kan hä-

(vra ett slag af dem.» Uodvar lofvade detta och utlät

si K, uatt han ej tyckte myckel manligt vara att slå en

(onenniska med ben, eller att leka hårdt med barn och

uklcnt folk».

FJERDE KAPITLET.

KONUNG ROLFS HOF.

Följande dagen hann Bodvar fram lill Lejre. Han
ledde sjelf sin häst in i konungens stall, utan all säga

någon till deroni; sedan gick han upp lill gården. Båda

hupdarna kommo hastigt rusande emot honom, men han

fattade slraxt den slora stenen och slog dermed den ena

hunden lill döds; hvarpå han med den hunden ihjelslog

den andra. Sedan gick han in i salen. Här förebråd-

de honom konung Kolf hundadråpet; men Bodvar sva-
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rade: vall hvarje frihorrn man crjdc försvara sill lif

uså länge han hunden Konungrn Lerömfle hans tap-

perhtl, f^ai lionom lilln.imnel Bjarke, och anviste honom
en af de förnämlig-isre platserna vid bordet. När nu
kämparna be^jnte blifva något druckne, företogo de sig

efler vanan att kasta de afälna benen på hvarandra, hvar-

af stort gny uppkom kring hela salen. Nu ser Bodvar,

hvar en stor benhop lag uti ena höinet. Han gick dit

och fick se, hvar Hotlur satt, trasig, oren och skälfvan-

de, inom en hög mur, som han konstigt upprest af de

dilkaslade benen, för att dymedelst skydda sig mot de

andras slängar. Bodvar stötte ned muren, tog lloilnr

vid armen och lyfte upp honom ulur benhopen; hvar-

vid denne ropade och skriade högt, troende, att Bodvar

ville slå ihjcl honom. Men Bodvar tog honom med sig

lill sin plats och ställde honom der bakom sig. Så snart

hofmännen fingo se Hottur, började de kasta ben åt ho-

nom, så alt de ofta tiäffade Bodvar; men denne brydde

sig ej derom, utan höll eiid;ist qvar Hotlur, hvilken dai-

rade och skällde af fruklan, och nödvändigt ville springa

bort och gömma sig i sin betihop igen. Slutligen fick

han se, huru en af kämparna slängde med allo magt ett

stort höfleben mot Bodvar, och skrek derföre till högt

och ångeslfullt; men Bodvar tog mot benet med han-

den och kastade det tillbaka till kämpen med så myc-

ken kraft, att denne föll död neder deraf. Dervid sprun-

go de andra hofmännen upp och ville döda Bodvar för

att hämnas sin stallbroder; men konungen förböd det,

sägande: uall Bodvar endast försvarat sig sjelf ; och

avore dcssulom della benkaslande på osl<yldigt, värn-

(dösl folie en elak vana hos hofmännen, hvaraf ko-

(.mungcn hade stor skam och sidvördnad, och hvilken

KVäl nu kunde upphöra.» Bodvar kom sedan uti allt

större nåd och ynnest hos konungen, så alt han tycktes

vara den förnämligaste bland alla hofmännen. Likväl

glömde han aldrig Hotlur, ulan, sedan han tvättat ho-

nom ren och gilvit honom andra kläder, förde han ho-
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nom slätlse muJ sig, l)cskjdd;iiide liouoin lur alla de

andiiis spe och giickciicr.

FEMTE KAPITLET.

OM BODVAR BJARKES TAPPEKHET.

När det led mot julaftonen, började alla liofmänneii

blifva Ijsta och nedslatjiia. Bodvar frågade efter orsa-

ken härtill och fick vela, alt hvarje julafton plägade ett

blort vilddjur, som snarare vore ett Iroll, komma till

Lejie och göra mycken skada på konungens boskap, och

cho, som hittills hade fördristat sig att gå emot detsam-

ma, hade fallit. Bodvar tyckte della vara stor nesa lör

konungens kämpar; men om qvällcn, julallon, talade

konung Roll till alla sina män, befallande dem: i<ult in-

(<gen skulle gå ul cmol rilddjurcl, xilan Ivärlom hälla

iisig inne och vara lysla och slilla denna nall ; ty

vhan ville heldrc, all vilddjurcl finge (örslöra all hans

iiboslap, än all han skulle yllcrligare förlora någon

iuif sina män». Då natten varat en stund och alla som-

nat, steg Bodvar lönliyen upp, väpnade sig, gick ut

och tog Iloltur med sig, ehuru denne ingalunda ville

följa med. När de kommo ett stycke från slottet, fingo

do se, hvar vilddjuret kom farande emot dem. Holt ur

började då att skrika högt, uatl vilddjuret månde upp-

osvälja hononin. Bodvar bod honom tiga och kastade

honom ifrån sig ned i mossan, der Ilotlur bicf liggan-

de, varande så belägen af fruktan, alt han ej en gäng

tordes slå upp och springa hem. Bodvar gick emot

djuret; och ar det lorteligen berälladl, att han med sin

stora styrka och sitt skarpa svärd snart fällde delsam-

ma dödl ned till jorden. Då bar Bodvar dit den skälf-

vande Holtur och tvingade honom, fast med möda, alt

laga t\å stora drickar af djurels blod samt äta en del

af de.->s hjerla. Derefler fållade Bodvar i honom, ru-

skade pa honom och sade: aNu lär da vara fullslark,
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ucch ej fruJita mer för honungens hofmän.)-> vHvar-

(den för dem eller för dig sjelf en gång!» svarade

IloUur, och var nu helt manhaflig. Derpå gingo de till

.'lottet. Morgonen dereHer ville Bodvar intala konun-

gen, alt det var Ilottur, som fällt djuret; men alla trod-

de ändå, att del va»' Bodvnr; ]ik\äl fingo de snart för-

nimma, alt IloUur var blifven en helt annan man, med
hvilken det ej var godt alt gäckas, ly han befanns nu

den starkaste vid hofvel näst Bodvar; dock vedergällde

han ingen bland hofmännen alll det begabberi, de förut

mol honom ulöfvat. Konungen tyckte derföre mycket

om honom, gaf honom namnet Hjälte den shiclclige och

till namnfäsle ett ganska kosleligt svärd; orh var nu

Hjälte alll hädancller i stort anseende bland hofmännen,

och derlill Bodvar Bjarkes förtroligaste vän, och led så

hela det året om.

Julen dereder kommo konungens berserkar hem från

sina långa vikingafärder ocli gingo, fullväpnade uti släl

från hufvudet till hälen, kring hela salen, frågande om
någon djerfdes usäga sig jemngod med dem-n. Alla ki-

lade sig ödmjuka, undvikande svar, och gick det så bän-

karna ulefter, allt tills de kommo till Bodvar. Han
svarade asig ej allenast vara jemngod, utan ock myc-

ul'cl bällren; rusade så upp, fållade den förnämsta ber-

serken och slog honom med alla hans vapen så hårdt

mol gollvel, all benen nästan brötos sönder. Vä samma
sätt lekte Hjidtc med en annan berserk, och blef då

mycket buller och gny uti salen. Konung Rolf sprang

ur liögsälet dit, bedjande dem vara stilla. i<Försl,)^ sva-

rade Badvar, -»sJiall bcrserlicn vidgå all jag dr bättre

ukämpe än han», nDet lär nog vara ögonskenligt för

ualla,» svarade konungen. Då lät Bodvar berserken stå

upp igen , och bad nu konungen dem abcvisa deras

(.(.mandom mol hans fiender, men ej mot hvorandran.

Berserkarna förehoU han udcras stora öfvermod, och

natt intet vore så rnägligf, att det ej kunde träffa nå-

ngon mägligare». Sedan blefvo de fullkomligt förlikla,

och fingo sina rum sålunda: alt närmast konungen till
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lioger sntl Bodvar och bredvid liononi Ilialle, men pä
vcDslra sidan satt Svipdngcr näst konungen, sedan lians

två bröder, och skitHgen berserkarna och dot ölViga hof-

folket på båda sidorna, och sutto de så vinlrcn öfver.

Under denna tid Iiånde sig, alt det kom en niägla

stor och slaik bcrsei k liån IJlåland *), beniimnd Sot,

hvilkcn hade med sig många skepp och en iilvald skara

id kämpar. Han gick med sina män in uti kongssalen,

och begärde konungens syster Drifva till hustru; eljest

ulmanade han konung Rolf till envig. Då nu denne

nekade härtill, Steg jätten upp på högsätes-trapporna

0( h ville hugga till honom: men Bodvar satte sitt god.i

svärd mot hugget, hvarvid resens svärd brast i stycken.

Slraxl klöf Bodvar hans hufvud, och flydde då alla

blåmänncn förskräckta ur salen; men Bodv.ir, Hjälte och

de andra skyndade efter, nedhöggo alla och afröjde slut-

ligen skeppen och (Ingo niyckct guld och cgodelar. Ef-

ter delta manliga bistånd fick Bodvar af konung llojf

bemälle hans syster Drifva till äkta, och hade de alltid

förut unnat hvarandra godt, så att deras sammanlefnad

alltsedan blef den bästa.

Men, då konung Rolf med dessa sina starka käm-
par drog ut i vikingafärd, IrälVadc han aldiig så hårdt

motstånd, alt han icke slraxt segrade. Alla veko undan

för honom. De nästgränsande konunganie blefvo honom
underdanign; de fruktade hans vrede, men oj hans öfver-

välde; ty han var likaså mild och frikostig mot sina

vännei', som grym och hård mot sina fiender, och gick

så ett stort rykte om honom öfver alla Nordlandcn.

SJETTE KAPITLET.

OM r-ESAN TILL UPPSALA.

Det hände sig en gång, att konung Rolf och Bod-
var talades vid, och frågade då Rolf, Kom Bodvar vissle

*) Afrika kallades denna liden Blåland och Negrerna
Blåmän,
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(lyiågon honung som hunde jcmföras med honom)}.

IJorlvHi' nekade härtill, men sade: uall ell felades uli

nliolfs ära; all han ncmligen icke hcmlade sill fädcr-

r,nearf, hvilkel konung Adil med oräll qvarhöU». Ko-
nung Rolf svarade: natt dclla b/cfve honom drygt alt

vgöra, emedan Ådii vore både möglig och full af Iroll-

vdom\ i>Likväl,yy svarade Bodvar, ahöfves del icke eder,

aalt ej drista ulkräfva hvad eder lillkommern. vRätl

))(alar du härutinnan,)) svarade tonungen, uoch åligger

aoss dessutom hämnden efter vår fader, konung Ilclge,

uoch månde vi densamma nu utkräfvau.

Konung Rolf rustar sig derföre till med sina tolf

kämpar och dessutom 100 de ulvaldasle och bästa män
bland allt sill holVolk, och begifver sig på resan uppät

Svergc. En afton kommo de till en liten gård, der alle-

nast en bonde bodde, hvilkcn kom ut och böd dem frjnl-

ligl till gästnings hos sig. Konung Rolf svarade: valt

(.^bonden ej månde äga rum och mal ål dem alla»;

men bonden svarade leende, aall han stundom sett myc-
aket mera folk komma till sin by och skulle dem ej

itnågot felas». Bonden kallade sig Hrane och var så

vis, att han kunde svara på allt, hvad de tillsporde ho-

nom om; dertill undfägnade han dem så väl, alt de

tyckte sig aldrig hafva slikt erfarit. Men om natten

vaknade alla vid su skarp köld, att tänderna skalhade

dem uti munnen, och kunde ingen utom konung Uolf

och de tolf kämparna slå ut dermcd, utan alla de an-

dra gingo och sökte eder mera kläder alt hölja öfver

sig. Om morgonen (rågade bonden, uhuru han sofvil»,

och konungen samt Bodvar utläto sig väl dei öfver. nDet

j)vct jag,}-) sade dä Hrane, nall dilt folk funnit del nå-

ngot svalt i min stufva i natt; men större svårighet

hväntar dem hos konung Adil, och vore det bällrc, att

udu sände hem halfparlen of dessa vekare män; ty

•icke tär du genom myckenheten segra öfver konung

aAdil.n Konungen tyckte bonden hafva visligcn talat,

henjsände derföre hälften af sill folk, och fortsatte se-

dan resan. När de ridit hela dagen, konnno de om
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(fvällen åter till, som del syntes, sanima gård och sam-

ma bonde mottog dem pa samma siilt som föiia gån-

gen. De tyckte väl delta bära underligt före, stannade

likväl qvar hos honom öfver nallen. Denna natten blef-

vo de plågade af stor töist, och som konungen på bon-

dens begäran stannade qvar der ännu en dag iöv alt

hvila hästarna, blefvo de om qvällen försökte med myc-

ket starka stockeldar i rummet, så alt der blef odrägligt

liett och varmt. Emedan nu ej heller någon mer än

konungen och de tolf kämparna kunde utslå dessa prof,

rådde Hrane bonde, att skicka hem till Dannemaik igen

allt det öfriga folket, och endast taga kämparna med på
resan till Uppsala. Konungen följde äfven denna gången

det gifna rådet, och tog blidt afsked af bonden, ridande

sedan med kämparna allt norr ut uppåt Svea rike.

SJUNDE KAPITLET.

KONUNG ADILS SVEK-

När de nu kommo inemot Adils slott, gingo alla

borgrania dcrsiädes upp i tornen för att åskåda de stolla

riddarnrs låg. Dessa redo i början mycket sakta; men
då de konnno mot borgen, lälo de hästarna känna spor-

rarna och salte så af ända mot salen uti fyrsprång , sä

att allt flög undan för dem. De blefvo väl emoUagne;
men Bodvar ropade högt till dem , som togo emol hä-

starna, aalt väl ansa dem och noga akta, all deras

((Svansar och manar ej blefve smulsade eller hommc i

uolagn. Då delta berättades för Adil, sade han: nMyc-
iikrt flögfärdiga och storlåtiga äro dessa män. Tagen

udrrförc och afhuggen svansarna och horlshären pann

-

{.dofsen med shinnel på alla deras hästar, ingen un
udantagen, och tillpyntcn dem på del försmädligasle »

Delta bicf noga nlfördt.

Emedlerlid kommo kämparna lill salsdörren. Då
sade Svipdnger: «Slor misstanka har jag, all här är
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dSveJc mot oss UUogadl, ty låten mig, som hänner atl-

vling hurslädcs, gå främst. Ej heller skola vi låta

lonärka, hvilkcn bland oss är konung Rolf.)) Så sked-

de; och gick SvipclaG;er främst, sedan lians bröder, så

konung llolf, sedan Bodvar ocli derefler alla de andra.

Svipdnt^er såg då, cU inånga forsat med fall-luckor och

mera dylikt var för dem uti salen, men han imdvek

dem alla, och kommo de slutligen så långt fram, all de

sågo, livar konung Adil salt i sitt högsäte och yfdes.

Så snart de kommit så nära, alt de kunde höra hvar-

andras lal, helsade Adil på Svipdager, som han igen-

kände. Svipdager svarade högl så alt alla kunde höra

det : och begärde nu frid och säkerhet för sig och dessa

tolf män, enligt ett löfte, som konung Adil fordom gif-

vit honom. Adil jakar härtill, och beder dem träda

Läsligt och oförskräckl fram i salen ; men de gingo li-

kafullt varsamt, aktande sig noga för alla försåt. När nu
Adil såg, att de. ej på della sätt kunde fångas, gaf lian

ett tecken , hvarvid det rusade fram en myckenhet be-

väpnade män undan tapeterna och började anfalla de

flammande. Dessa logo manligen emot, klyfde förrädar-

na ända ned till länderna, ocli ledo sjelfva ingeu skada.

Adil svällde af vrede, der han satt, öfver att se, det

lians män föllo som hundar; likväl, som denna leken ej

dugde, steg han upp, ropade ät sina män och frågade,

(t/mnt de kunde fördrista sig att anfalla slika hjeltar,

vsom kommit der på hesök. Nu hefalUe han dem upp-

uhöra dcrmed, på del han och hans stjufson konung
vRolf skulle få talas vid.)) Hofmännen veko då undan,

men de andra satte sig: Svipdager först, så Hjnlte och

Bodvar, sedan konungen och alla de andra, behållande

alltid sina vapen på sig.

Nu lät Adil bortbära de döda och dcrpå uppgöra

slora stockeldar längs hela salsgolfvet, sägande sig dcr-

med vilja hedra sina gäster; men hemligt befallde han

tjenarna göra eldarna odrägligt heta: ämnade sig således

upptäcka, hvcm konungen vore, ty de andra, trodde han,

skulle visserligen söka skydda honom. Alla sulto likväl
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si illa, Ulnn all på något sJitt röja Rolf; men då elden

loiu dem lör nära, sprungo Svipdnger, Bodvar ocli

Hjälte upp sauit kastade Adils tjenare sjelfva i elden,

siigande sig skola öka värmen ål honung Adil. Ko-

nung Rolf hade fordom gjort det löfle alt aldrig sky

livarken eld eller jern. Men, när nu kläderna började

förbrännas och han tillika såg, huru Adil och dess folk

så småningom makade sig åt salsddrren, ämnande inne-

bränna de andra, utropade han : (xDcn skyr ju ej för

ncld, som springer öfvcr honom», hvarpå han sprang

liastigt öfver de högt lågande stockeldarna, och likaledes

de andra hans kämpar. De sökte nu till konung Adil

för att vedergälla honom välfägnaden ; men han stack

sig undan i en ihålig pelare och försvann genom en

löngång under jorden. Då de icke kunde finna honom,

bröto de sig ur den brinnande salen och voro ej myc-

ket nöjda med. konung Adils emoUagande.

När de kommo ut, mötte drottning Yrsa dem, och

Llef då en slor glädje emellan herjne och hennes son,

konung Rolf. Hon ledde dem till ett annat härberge,

der l)on tillagat allting på det bästa, samt tillsatte en

nian, benämnd Woggur, till deras uppvaktning. Da
denne kom för konungen, sade han: aUnderlig synes

((mig denne mannen, och är han lång och smal u(i

uansiglel likasom en Krake, eller är delta eder ko-

nung?» Konungen svarade: vEflcr du nu gifvil mig lill-

unamn, hvad gifver du mig Ull namnfäsle?» alnlcl

uhafvcr jag, en fallig man,-» svarade Woggur, asomjag
ukan gifca dig.» »Då bör väl den gifva,» sade ko-

nungen, usom derlill råd hafvcr,» gifvande alltså en

guldring åt mannen. Då Woggur häråt gladde sig myc-

ket, sade konungen: uLilel fröjdar Woggur»; men den-

ne steg upp med ena foten på bänken och sade: uDrl

nlöfte gör jag nu, att hämnas din död, konung, om
vjag då lefver.» »Tack vare dig drrföre,» sade konun-

gen; udock lära nog andra finnas, som derlill se ötilt-

/,(?•<! ut än du.» Likväl funno de, all Woggur var dem
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trogen och vnrnadc dem m\c!<ct för konung AJils svek.

Härefter lade de sig alla till att sofva.

Men då de hade hvilat en sinnd, märkte de oråd;

ty Adil med en stor här hade oinhvärft huset, hvilket

dessutom började brinna pä alla sidor, och tycktes då

goda råd dyra, om de ej skulle brinna inne. Bodvar

gaf det förslag, alt alla kämparna git)go till ena hörnet

af salen och tiäiigde der med allo magt mot väggbjel-

karna; och voro de så styfva män, all bjelkarna brusto

sönder för deras kraft och de kommo så ut ur huset.

Der funno de för sig alla galor och gränder fulla med
brynjade män, hvilka sökle angiipa dem, men det var

fåfängt att stå emot kämparnas goda vapen och stora

hugg. De nedhöggo folket framför sig som råll ris,

och alla veko utidan för dem eller begärde försköning.

Nu kom drottning Yrsa emot Rolf, helsade honom
vänligt, sägande: uall han ej blifvit sa undfägnad, som
ahon önskat)^. Hon bad honom ej längre dröja i Upp-
sala; emedan konung Adil samlade en stor här öiver

hela Svea rike Innan han afi-este, lemnade hon honom
likväl i stället för arf efter sin fader ett stort silfverhorn,

uli hvilket alla konung Adils dyrbara ringar och kost-

barheter voro församlade ; i synnerhet märktes der rin«

gen Sviagris, den största dyrbarhet, konung Adil egde.

Deipå lät hon leda fram tolf röda hästar åt kämparna
och en hvit åt kommg Rolf. Dessa voro de bästa, som
funnes på Adils stall, orh fmgo de dem i stället för

sina egna, som blifvit så illa h.indlerade. Derpå tog

konung Rolf afsked af sin moder, bcgäfvade Woggur ri-

keligen för hans trogna ijenst och steg derpå till häst,

ridande med sina kämpar ut ifrån staden.

ÅTTONDE KAPITLET.

KONURG ROLFS HEMRESA.

Utanför Uppsala utsträcker sig den stora slätlen

Fyrisvall, så benämnd ulaf Fyris å, som rinner derige-

nom
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nom. Utåt denna slält red nu konung Rolf nicd sitt

sällskap; men hade ej hunnit långt, förr än de hörde

ljudet af lurar bakom sig. Då de vände sig om, fingo

de se en otalig skara krigsfolk rusa ut ur staden och

rida efter sig, så mycket hästarne förmådde. När de

började komma närmare, log konung Rolf fram silfvcr-

horuet, som han fått af Yrsa , samt begynte utströ gul-

del, der de framforo, så alt hela vägen lyste deraf. När
nu de främsta af konung Adils folk fingo se allt detta

guld, sprungo de sl<yndsamt af sina hästar, och började

plocka hvar och en åt sig, så mycket han förmådde,

glömmande sålunda att förfölja konung Rolf. Men, när

Adil fick se detta, härmades han högeligen öfver sitt

folk, befallte dem låta guldet ligga, och förfölja de fly-

ende. Sjelf red han nu främst för sin här, varande

mycket vreder, och hann på det sättet snart upp ko-

nung Rolf. Då denne såg Adil bredvid sig, kastade han

ut den dyrbara ringen Sviagris på vägen, hvilken när

Adil såg, sade han: (.Jluldare hafver den vara konung

Rolf än mig som gift it honom den ringen»; böjde sig

så ned och utsträckte spjutskaftet mot marken för att

på detsamma upphemla ringen. Då sade konung Rolf:

«A'u höjde jag ryggen pa den rikaste bland Svenskar»;

och med detsamma högg han till konung Adil, medan
denne var så nedåt lutad, och gaf honom ett stort sår

baklill på ett nesligt ställe, sägande: nBehåll nu delta

uslcamsår till en tid, och må du lära känna konung
uRulf, som du så mycket eftersträfvat». Blodet började

förrinna Adil så, alt han måste föras tillbaka af sina

vänner; men konung Rolf tog upp Sviagriser-ringen sjelf

igen; hvarpå han och hans kämpar vände sig om och

nedhöggo dem, som voro närgångnast af Svenskarna, så

att de veko tillbaka med konung Adil till staden; men
konung Rolf och hans kämpar fingo ostörda forlsälta sin

väg allt framåt.

De kommo nu åter till Hrane bonde, som mottog

dem väl såsom förut, och tyckte, alt hans spådom om
fryxells Jier, I.

^
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deras resa blifvit sannad, livarlill de 'dfven niäsfe jnkit.

Hrane tog fram nägra kosleliga vapen, svärd, sköld o;:Ii

brytija, (örärande dem åt konungen; men denne ville

ingalunda taga emot dem, tyckande sig icke böra tigga

vapen af en bonde. Iläröfver härmades Ilrane storliga,

sägande: idcke är du alHid sa vis och försiglig smn
adig synes,), och var bonden nu så vreder, att det den

gången ej blef något härbeige ulaf, ulan de måste rida

derilrån, ehuru natten redan var mörk. Då de farit ell

litet stycke, stannade Bodvar och sade: uDårar finni

vgodt råd efteråt. Mig tyckes, alt vi ovisUgen hafva
unekat till drt, som varit oss gagneligl till vidare si;-

<.<ger och lycka, och lärcr denna bonde hafva varit

(.'Oden den gamle., ly han var också enögd » De vä.-ide

alltiå hastigl om sina hästar; men kunde icke finna hvar-

kcn bonde eller gård mera, ulan måste fara dcrifiån

och fortsätta sin väg till Dnnnemark igen. Men Bodvar

rådde konung Rolf, natt hädanefter sitta stilla i sitt

(xrike och undvika strid; ty likiigt vore,' att Oden ej

vmera unnade honom seger, ej heller vore det till vän-

idandes, att någon skulle våga anfalla konung Rolf

uoch hans kämpar». Så skedde också. Konungen sallc

sig neder i rolighet och frid, och ingen vågade störa

honom; ty efter resan till Uppsala blef hans lapperhtt

ännu mera ryktbar och prisad kring alla länder; och

hans och hans kämpars lof hördes från hvars mans

lunga.

NIONDS KAPITLET.

KONUNG nOLFS FALL.

Konung Rolf hade en halfsyster, benämnd Skuld;

hvilken på sitt möderne troddes vara ulaf elfvaslägtet

;

också var hon full både af trolleri och ondska. Hennes

man, Hjorvard, var en af Rolfs underkonungar, meu
Skuld uppäggade honom bnsländigt, all alskudda sig
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delta ok; dock vågade Hjorvard icke sådant företaga.

Skuld skickade då till sin broder, konung Rolf, och be-

gärde, «oW han ej skulle ulkräfva skallen af dem på
{dre år; sedan skulle de på en gång alll betala». Ko-
nung Rolf, som \ar mycket mild, gai liäilill sitt bifall;

cell just med dessa hans jienningar uliusladc Skuld eu

Stor krigshär, samlade ihop de raskaste och oföi viignaslo

män, samt derlill många af sina slägtingar, troll och clf-

vor. Delta skedde genom hennes lillsliUlning så hem-
ligt, alt konung Rolf och hans kämpar ej dcrom hade

den minsta spaning, när hon den tredje julaftonen kom
till Lejre under förevändning att betala all skatten, men
hafvande med sig hela denna här fördold.

Konung Rolf hade tillagat ett det härligaste gästa-

bud emot sin syster och misstänkte ej minsta svek; hvar-

före det också blef lustigt omdrucket uti kongssalen den
qvällen, innan de skiljdes åt. Men, när det led en slund

på nallen, märkte Hjalle, all förräderi \ar å bane, samt

att hela borgen var omringad af Skulds krigsmän. lian

gick derföie in i salen och ropade högt : uVaka mi upp,

herre konung! hur göres mera bchuf af alt strida un
lismeka qvinnor. Ej lär Skuld tilja mer öka dina

uskatler, ulan snarare laga riket af dig; ty hon har
uhurtilanför en otalig här, santlad emot oss». Till

kämparna talade han: ((A'u skolom vi^ stallbröder, full-

ugöra våra löften, all manliga försvara den beröinii-

vgaste konung, som finnes uti Nordlandcn ; och skall

<idet på hvarl löfblaå skrifvas och i all land förspör-

tfjas, huru vi nu löna all den frikostighet, mildhet

lioch ynnest, som vi af honom åtnjutit. Icke talar

vjag af misströstan, ej heller af räddhåga, dock torde

nväl hända, all konung Rolf och hans kämpar nu
xidricka tillsammans för sista gången. Upp derföre,

di kämpar alla, och ruslen eder redo .'» Då sprungo de

idia hasteliga upp, fattade sina vapen och iklädde sig

dem. Men konung Rolf sade: aTagcn fram den bästa

udryck, som finnes; ty först skola vi dricka och göra

'.oss glada, och sedan utvisa, hvilka män Rnlfs käm-
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npar äro. Det endast önskar jag att vår mandom
voch vårt beröm må länge ihågkommas.n Så skedde

oclisa, och då delta blef berättadt för drottning Skuld

derulanför, sade lion: nMyckcl olika är min broder,

vkonung Rolf, alla andra män, och är del stor skada

(ipd honom. Dock måste allting lida till sitt slut.v

Dä de nu hade druckit en föga stund, springer

konung Rolf upp och hastade ut, och efter honom käm-
parna och sedan de öfriga hofmännen, och blef då straxt

derulanför en den skarpaste strid. Konung Rolf följde

sjelf med sill baner och likaledes hans kämpar, och må-

ste der allt vika undan. Konungen svängde silt goda

svärd, Skofnung, så att det klingade högt i männernas

hjelmar, och med hvarje hugg fälldes en man till jor-

den; likaledes gjorde också alla kämparna. Deu största

skadan led likväl drottning Skulds folk af en hiskelig

stor björn, hvllken for fram i striden, allt jeml följande

konung Rolf åt. Hvad, som han nådde af Skulds här,

hästar eller män, bröt han under sig, och förkrossade

med sina ramar eller sönderslet med sina tänder, så att

han ensam fällde flera fiender an fem bland konungens

kämpar, och alla hugg och pilar halkade af mot honom.

Så gick striden en stund, drottning Skuld till föga

gamman.
Nu ser Hjalle sig omkring, saknar Bodvar, och ut-

ropar: i^Hvar månde Bodvar nu undansticka sig, hvil-

liken vi hafva hållit för en sådan kämpe ?» Men ko-

nung Rolf svarade: uNågvrstädes lärer han vara, der

uhan gagnar oss mest, om han råder sig sjelf. Der-

uföre fortfar du xili striden, som du begynt, och bak-

tUala icke Bodvar!» Icke destomindre sprang Hjälte

hem, sökande Bodvar, och fann honom också sitta en-

sam och sysslolös i den stora kongssalen. Nu började

Hjälte häftigt förebrå Bodvar delta uti hårda ordalag,

hotade slutligen att uppbränna Bodvar och salen, om
han ej ville följa med ut i striden. Då andades Bod-

var tungt, reste sig upp och sade: alcke behöfver du

nskrämma mig^ fy jag är ingalunda rädder; icke hel-
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(der har du härigenom gjort honung Rolf någon så

uslor tjenst, som du sjclf tror, ty jag kan nu mindre
((bfiisa honom min hjelp än lillförcney och ser jag
unu, att intet råd duger mot det, som ödet leslulat».

Derpå gingo de ut i striden.

Just som Bodvar kom ut, försvann den slore björ-

nen ur slaget, och började del då gå illa för konung

Rolfs män. Drottning Skuld hade nemligen, så länge

björnen var i striden, ej förmått begagna sig af sitt

trolleri, men nu satte hon sig upp på sin trollslol uti

ett svart tält, och började der sina besvärjningar, hvar-

efler man fick se allehanda underliga ting i striden. I

synneihel berättas, att del framkom en galt, grå till

färgen som en varg, och stor som en oxe. Från hvarje

lians borst utflögo pilar, hvilka fällde konung Rolfs män
till marken, men sjclf kunde galten af ingen såras. Käm-
parna höllo sig emedlcrtid raska, i synnerhet Bodvar.

Han fattade svärdet med båda händerna, och högg om-
kring sig så, all stora högar af lik iågo på båda sidor-

na. Blodet lann från hans svärd uppåt händerna, så

alt han var blodig ända till axlarna, och tycktes allde-

les utom sig af raseri. Dock, förtäljer sagan, förspor-

des här den vidunderliga händelsen, att så snart män-
nerna voro nedhuggne, uppväckte drottning Skuld dem
återigen, hvadan också hennes manskap kom kämparna
drygt före. På detla sätt fortgick striden till en slund

efter midnatt, och både då sila konung Rolfs män, uiom
kämparna, fallit. Afven dessa voro illa sårade. !!var

och en bland dem skiljdcs från de andra i myckenhcien
och mörkret, och sålunda blef konung Rolf innesiän-^rd

uti en sköldborg af drottning Skulds män. Han slog

sig väl derur; men var tillika nästan uppgifven af trött-

het. Nu började att lida så, att kämparna sjelfva stu-

pade, den ena efter den andra, kunnande ej för trött-

het, sår och blodets förrinnandc längre försvara sig mot
den stora öfvermaglen. Ingen lärikte dock ens på att

fly undan. Med sin konung hade de lefvat, och med
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honom dogo de mi alla, lemnande cfla* sig del största

loford och beröm både för trohet och tappcrhet.

Nu hade drottning Skuld vunnit den seger, hon

åstundat; men hennes man, konung Hjorvard, hade fal-

Jit, och få stodo uppe ulaf hela hennes här. Hon tog

sin broders riken under sig; men styrde dem både illa

och en lilca lid. Elgfrode vitjade nemligen spåren i

berget livarje morgon, och då han en gång fann del

fullt af blod, hastade han sin resa söderut till konung

Tore i Götaland. De utrustade en här till alt hämna
sin broders fall; och fingo dertill äfven folk ifrån drott-

nini^ Yrsa uti Uppsala, och är det sagdt, att förbemälte

Woggur var anförare för denna hjelpsändning, och höll

han sålunda sitt löfte mot konung Kolf, ehuru del blif-

vit föraklndt. De tågade sedan tillsammans åstad emot

Skuld, och kommo henne oförvarandes uppå , likasom

lion hade gjort med konung Rolf. Hon Mef alltså snart

fången och pinad till döds med de värsta plågor, och

blef detta lönen för hennes ondska och brodermord.

Adil Icfde någon tid uti Uppsala, hatad utaf drottning

Yrsa och föraktad af sitt folk för sitt svek och den ne-

sa, han lidit af konung Rolf. Slutligen dog h.in på det

sätt, att, då han en gång vid ett stort offer red om-
kring DisarsalcM i Uppsala, snafvade hans häst så, att

Adil föll ned och krossade sill hufvud mot en sten;

och tycktes både hans död och hans minne vara föga

hederliga. Men sagan om konung Rolf Krake och hans

kämpar har gått mun ifrån mun öfvcr hela Norden.

De vana möerna drucko sina unga kämpar till med
Rolf Krakes skål, uppmuntrande dem derigenom till

mod och tapperhet. En stor hög uppkastades till hans

minne; och hans goda svärd Skofnung förvarades i lång-

liga tider, som en stor dyrbarhet, uppe i det höga Is-

land hos de stolla slägler, som der bodde. Slutligen blef

också det förkommel eller förstördt, och varade sålun-

da icke dess hårda stål så länge som konung Rolls

nn'nne; ulnn har det gått, som del slår uli det gamla

Havan^al:
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Borl dör din lijord;'

Borl dö dina fränder;

Och sjelf dör du äfven.

Men ryktet aldrig

Skall dö för de"
,

Som sig ell godt förvärfvul.
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FJERDE BERÄTTELSEN.

OM KONUNG ROLF GÖTRIKSSON.

FÖFjSTA KAPITLET.

Göte var en konung I;cnämnd, som i fordointima

regerade öfvcr Wcslergölland, och sades härstamma

från Oden sjelf. Delta hände i de gamla tider, då lan-

det ännu var föga bebjggdt, ulan mångenstädes före-

kommo vidsträckta skogar, livilka ingen någonsin hann

tränga igenom. Det hände då ofia, alt männer, som för

någon missgernings skull voro dömda tiltoga, d. v. s.

fogelfria, eller som af någon annan orsak ej hade trcf-

nad bland folket, flyttade med all sin egendom djupt in

uti sådana vildmarker, afröjde skogen, och upptogo sig

små gårdar, hvarest de och deras efterkommande lefde

ofta mån^a år bortåt utan att se några andra menniskor.

Konung Göte plägade ganska ofta förlusta sig med.

jagt, och var det hans käraste tidsfördrif. Hände sig

en gsng» alt han kom alt förfölja en mycket vacker

hjort, och var deruti så ifrig, att han skyndade långt

framför sitt hofTolk. Hjorten lopp undan inåt ödemar-

kerna ; men konungen följde efter, och så gick det hela

dagen. Mot qvällen var han så långt inkommen i sko-

gen, att han ej förmådde hitta till de sina igen; tillika

voi o hans folier söndcriistade af törnen och slengrus,

emedan han kastat af sig mycket kläder för alt kunna

så mjcket bättre förfölja hjorten. Konungen stannar nu
och lyssnar något litet; han tycker sig då höra en hund
skälla, och vänder ditåt sin väg, väntande alt finna

folk, får också slraxt se ett lilet hus,, och der utanför

en träl med en vedyxa i handen. Som denne såg ko-

nungen vända sig till gården, sprang han till och dräp

te hunden, sägande: «JB/ skall du flera gånger visa
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•»främmamde vägen hit, och lär denne store man äta

vupp all den mal husbonden egern. Häraf tyckte ko-

nungen sig kunna förslå, att han ej hade mycken gäst-

frihet att vänta. Trälen ville förhindra konungen all

gå in; men denne lät honom känna sin styrka, ryckte

honom ur dörren och steg in. Der sullo då för ho-

nom husbonden sjelf, som för sin nidskhet var benämnd
Skapnartunger, dess hustru, samt tre söner och Ire dölt-

rar. Ingen bad konungen vara välkommen eller ens

helsade på honom ; han gick dock sjelf fram och satte

sig neder, men ingen talade med annan. Då maten

blifvit inburen, bad ingen konungen äta; likväl tiädde

han dristigt fram till bordet och började stilla sin stora

hunger. Då bonden märkte, huru mycket konung Göle

förlärde, upphörde han sjelf att äta och tryckte sin hatt

djupt ned lii\er ögonen, ty han gillade ej se den stora

matförlust. Som konungen gjorde honom. Konungen
hvilade der öfver nallen; men om morgonen, då han
skulle gå hem, begärde han af bonden ett par skor,

hvilkct Skapnartunger väl gaf honom, men dock nödigt,

dragande först ur skoremmarna för att ej gifva bort för

mycket. Sedan gick konungen derifrån, sökande sig

liemåt, och kom så lill siit folk igen.

Men Skapnartunger tyckte, att det ej var värdt till

alt lefva efler den stora skada, konung Göle honom till-

fogat; ulan beslöt att med sin huslru och trälen gå upp
på deras älleslupa och så fara till Oden. Det var ncnil.

vid gården elt ganska högt och tvärbrant berg, så alt

eho, som gåfve sig derulföre, vore säker om all ej komma
lefvande ned. Här hade alllid Skapnarlungers förfäder

lålit sitt lif, så snart de blefvo mycket gamla ; ty der-

igenom sluppo deras barn alt föda dem, och de sjelfva

kommo till Oden, och blefvo fria från den värk och

sveda, som följer ålderdomen och strådöd åt. Skapnar-
tunger gick derföre med sin slägt upp på denna älle-

slupa, och sedan han förujanat sina barn till spaisam-

het och tagit afsked af dem, kastade han och lians hu-

slru och träleu sig ulföre älteslupan och foio så glade
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och lustige I ill Oden. Deras barn blefvo dem liVa. Så

Miart de Icdo den minsta förlust, blefvo de modlöse och

ledsne vid dctla lifvet orh gåfvo sip; ulföie ällcstupan.

Sä dogo alla utom en af dem, benämd Snotra. Hon
v.ir både figrnre och höfviskare än de andra. När de
;indra slöilat sig ulföv ättestupan, vandrade hon bort ur

»leiina ödemark och sökte sig till konung Göte, förhlif-

viMide sednn allt stadigt hos honom, och hade med ho-

r.om en son, benämnd Gölrik, hvilkcn hastcliga växte upp
och hlef både slor och stark.

ANDRA KAPITLET.

OM KO\:UNG GÖ!RTK.

Del är ej mer alt förtälja om konung Göte i dcnni

saga, uinn då han dog, hlef hans son Götrik enhälligt

tagen till konung öfver Westergölland efter sin fader,

och som han var både mild och tapper, blef han en

ganska vänsäll och berömlig höfding. Han hade en

drottning, den han mycket älskade; men hon fick en

svar sjukdom, hvaraf hon slutligen lades neder och dog,

och lemnade inga söner. Efter henne fick konung Gölrik

tk stor sorg och saknad, att han vårdade sig om ingen-

ting, utan satt beständigt på hennes grafhög; och varade

del sålunda i flera år borlåt. Som nu riket saknade

konungens styrsel, så började der ni3'ckel gå orätt och

förvändt till; derföre trädde konungens vänner till ho-

nom och bådn honom gifta sig om igen, i synnerhet

som de efter hans död helst ville hafva söner af hans

ull Ull honungar öfver sig. Gölrik lyssnade häitill

och beslöt ändtligen atl följa deras råd. Han utrustar

sig derföre med 80 väl beväpnade män och rider vester-

ut till Tore hersc*) uti Nonge, hvilkcn, efter hvad han

försport, egde en dotter vid namn Ingeborg, som var

*) Hersar voro mägtiga höfdingar öfver mindre landskap.



OM KONUNtJ GÖiRIK. 39

både fager ocli vis, så att man niåsle leta vida efter

hennes like. När konung Götrik kom dit, blef han väl

emoltagen; men der var redan före honom en annan

friare, neml. konung Olof, hvilken var både ung, fager

och uti allt höfvisk; konung Gölrik äter började redan

blifva till åren. Han framförde likafullt sitt ärende till

Tore, hvilken sköt saken och valet till Ingeborgs eget af-

görande. De samlades derefter alla cth skulle då jung-

fiun afsäga sin dom. Hon talade sålunda: -oJag liknar

dessa två konungar vid ivenne äppelträd. Del ena

ungt, men likligt till att det skall bära mycken och

god frukt, när det kommer till ålder och mognad.
Detta träd är konung O/of. Det andra trädd åter

slår redan stort och härligt med lummiga grenar och

allsköns frukt; deita träd bemärker konung Gölrik

och hans riken, magi, stora ära och beröm. Skulle

han ock för sin ålders skull ej lefva länge, så vän-
tar jag, han lemnar slika söner efter sig, på hvilha

man kan fuUeligcn förlrösta sig; och utväljer jag

derförc helst konung Götriks ynnest och kärlck.)y Vid
dessa jungfruns ord blifver Götrik n)3'cket glad, spritter

upp såsom en yngling, tager henne vid handen och

fäster henne med en ring i konung Olofs närvaro. Denne
åter vredgades liögcliga, utbrast i hotelser mot konung
Götrik, hvilken dem föga ansade, och sk3ndftde derpå

bort ifrån denna gård, der han fält en så snöplig affärd.

Efter några dagar började konnng Götrik resa hem-
åt med sin fäsiniö, ly han ville, alt deras bröllop skulle

hallas uti Westergötland. Då han på denna färd red

fram öfver en skog, mötte honom föibcmälle konung
Olof med sitt manskap, och uppstod der en ganska hård

strid. Olof ropade fill Götrik, lioll lemna från sig

jungfrun och hela hennes hemgift och dcrmed lösa

lifvct, ty del Ijrnle till intet, att en så gammal gubbe

skulle hafva så ung och vän mön. Goirik sv;uado:

uAnskönl du hafver så myckd mrra folk än jag, skall

du dock förnimma, alt den gam e gubben icke är rädd»:

hvarpå han gick fr^m med så häftigt mod och stora
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Ijuqg, alt koining Olofs nian började falln, hvar öfver

annan, och måste konung Olof sjelf slutligen, för hans

svnifl, segna död till jorden. Konung Gölrik fortsalie

sedan sin resa hem, höll der ett härligt och siorl bröl-

lop, och blef mycket beryktad för sin tapperhet på

denna färd.

TREDJE KAPITLET.

OM ROLF GÖTRIKSSON.

Konung Götrik och. Ingeborg förliktes väl till liop

och var deras sammanvaro den käiligasle. De liade

tvenne söner, livarandra mycket olika. Den äldsla,

Kettil, var ganska liten, men vig och staik, dertill ock-

så oförvägen, frarafus och slorlalig. Den yngre, Rolf,

var dereinot stor och slark samt däjelig till anseendet,

för öfrigt tjstlålig och eftertänksam i allt sill förehaf-

vande, men ordhållig och ihärdig; och var han mycket

älskad af både sina föräldrar och af alla.

Vid denna tid regerade i Dannemark en konung vid

namn Ring, hvilken från ungdomen hade varit tillsam-

mans med konung Gölrik, och var emellan dem som
fosterbröder den fastaste vänskap. Rolf Gölriksson upp-
fostrades hos denne konung Ring tillsammans med hans

son Ingjald, och ingingo båda piltarna med hvarandra

fosterbrödralag; likväl var Rolf förmer uti allting, och

blef mycket både större och starkare än någon annan

man uti hela Norden på den liden. Kettil växte upp
hemma uti Götaland hos sin fader, hvilken likväl icke

mycket älskade honom, ej heller var han af andra al-

hållen för sitt högmods och sin envishets skull.

Då konung Götrik var till ålders kommen, blef han

en gång sjuk och tyckte sig förstå, alt det skulle blifva

hans död. ILin kallar sålunda till sig Ingeborg, Kettil

och sina förnänisia mäuj lackade dem först härliga för

det bistånd och trohet, de alltid bevisat honom. Der-
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näst rådde Iinn dem, alt faslän Kettil såsom äldst

hade största rätten till riket, skulle de dock derlill

taga Rolf, såsom den der vore uti allting mera pas-

sande och dugclig till höfding. Detta behagade alla

väl, och jakarle de derlill, iifvcn Kettil. Litet derefler

dog konung Gölrik, och blef då Rolf efterskickad från

Dannemark, samt lill konung lagen öfver hela riket, och

styrde det ined Lade förstånd och mandom.

FJERDE KAPITLET.

OM TORBORG.

Uti Uppsala regerade vid den tiden en konung be-

nämnd Erik. Somliga säga, alt han var underkonung

vid Yngvar Ilarras lid, andra, att det var den konung

Erik, som var son lill Agne Skeppsbo och broder och

samkonung med Alrik, liemälde konung Erik liade in-

gen son, ulan allenast en dotter, vid namn Toiborg.

Hon var däjeligare och visare, än de flesta andra qvin-

nor. Skicklig var hon uti alla qvinnoslojder, som henne

böfdcs; men ännu mera uti det, som en riddare anslod,

nemligen alt rida häst, fakta med sviird och sköld, och

flera slika idrotter, hvilka voro hennes lörnämsta nöje

och gamman. Konung Erik likade det illa, att hans

dotter hade sådana karlaforor för sig, och han bad henne

ofta sitta stilla i jungfrukammaren som andra kongs-

döttrar plägade. Alen hon sade sig väl behöfva dessa

idrotter; ty, då hon skulle ärfva riket efter sin fader,

iarfvadcs de väl vid, om hon skulle kunna försvara

delsamma mot främmande våldsmän. Bad nu sin fa-

der, att han slraxt ville gifva henne något land all

styra, på del hon, ännu medan fadrcn lefde, måtte

få vänja sig vid all råda för land och folk. Koiumg
Erik gaf henne alltså en tredjedel al silt rike samt kongs-

gården UHeråkcr i Upplaud, dertill äfven många slyfva

och starka män lill hoi kämpar. Torboi g for då lill
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Ulleiålicr ocli bölI derslädes sitt liof med myclien kiafl

och vishet; men aldrig gillade hon höra, all hon var

qvinna, nian klädde sig i karlkläder, och befalite sina

män kalla sig konung Toiborg. De, som vågade komma
dil och fria tiil henne, blelvo fördrifna med spott och

spe, eller om del ej hjelpte, med svärd ocli spjut.

FEMTE KAPITLET.

OM ROLF GÖIRIKSSONS FRIERI.

Kolf Gölriksson regerade imedlerlid sill rike med
mycket beröm; om somrarne var han ute i härnad till-

sammans med sin fosterbröder Ingjald, vinnande egodelar

och ryktbarhet ; rr.en om vintern satt han hemma i sitt

rike.

En gång då konung Rolf och hans broder Kellil

kommo till tals med hvarandra, sade Kellil, att det ännu
mycket felades uli Rolfs ära och anseende, så länge

han ej hade en höfvisk och god drottning. Konung
Rolf (rågade, hvad förslag Kellil hunde härutinnan

gifva honom. Kettil bad honom då fria till Torborg,

och sade, att del vore del förnämsta giftet i hela Nor-
den att få Uppsalakonungens dotter. Men konung

Rolf ansåg sig der endast kunna vänta nej och speord

derlili, tyckte sig ej heller hafva nog styrka, alt med
magt främja sitt uppsåt. Han fortsätter sålunda sitt

fordna lefnadssätt några år borlål, föiökande ännu mera

sina rikedomar och sin ära.

Eflcr några vintrar kommo Kettil och Rolf ännu

en gång lill samtals om detta ärendet; men konung Rolf

tvekade allljemnt, emedan han under tiden hade hört,

huru Torborg hade gjort med sina andra friare, nemli-

gen på somliga stuckit ut ögonen, på andra afliuggit

händer och fötter eller på annat säll lemläslal, och alla

hade falt fara dädan med hädelig ord och sidvyrdning.

(•Många hafva litet mod i stor kropp», sade Kellil,
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«oeh är del sham, att du, som är en harl, ej törs

tala med qvinnfolkn. Härvid härmades konung Rolf

och beslöt alt resa; sände derföre bud efter sin foster-

bröder Ingjald uti Dannemark. Denne kom slraxt, och

begaf sig nu konung Rolf tillika med Ingjrdd och sextio

välutrustade män på resan till Uppsala, ämnande med
fredlighet börja sitt värf. Kettil måste under tiden silta

hemma och styra riket, och gjorde han det ganska nö-

digt, viljande gerna deltaga i detta äfventjret.

En natt vaknar Ingerd, konung Eriks drottning, och

förtäljer för sin man h vilken underlig dröm hon hade

haft. Hon fycklc, ncmiigen, all hon såg en hop var-

gar komma rännande från Gölarike hit upp ål Svcrge,

och framför dem var ett stort lejon och en liten björn,

men allesammans voro släthåriga^ späka och tama.

Hvad tror du sådant betyda, drottning? sade kungen.

Lejonet, sade hon, månde vara en konungs vålnad

eller fylgja, men den hvita björnen utmärker någon
kongsson, och vargarna deras följeslagare ; och gissar

jag, alt del är konung Rolf Götriksson samt hans fo~
sterbrodcr, Ingjald af Dannemark, och lär deras ärende

vara fredligt, emedan de tycktes så späka; och månde
konung Rolf vilja fria till vår dotter Torborg. Men
konung Erik ville ingalunda höra talas om, alt en konung
öfver så litet rike skulle våga fiia till hans dotter. Nå-
gra dagar dercfter förspörjer Eiik om konung Rolfs

ankomst, och låter bjuda honom till gästabud till sig;

men da Rolf kom, anviste Erik icke någon synnerligt

hederlig plats åt honom, hvadan han också satt mycket
tyst och olustig i gästabudet. Erik sporde honom slut-

ligen, för hvad sak han hade farit ifrån Götaland hit

upp. Konung Rolf svaiade härtill och frambar sitt ärende

höfveliga: men konung Erik sade: aJag känner Göternas

skämtsamma sed, huru de ofta säga det, de hafva in-

gen mening med. Dock gissar jag edert ärende. Det

vet jag, all Götalandet är litet och edra skaller små;
men i hafven mycket folk hos eder, gifvande dem ef-

ter eder gifmildhet så, långe det räcker. Nu är dyr
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(id i Götaland, och del brister eder mat; derföre haf-

vcn i farit på gästning hit upp till oss, för alt få
behålla edert goda hull och slippa lida hunger. Och
rar del väl betänkt af eder att söka hjelp hos oss;

ty vilja vi tillåta eder, alt med cdra män fara på
gästning omkring uti vårt rike under en hel månad;
och vet jag, all i då kommen osvultna hem.n Konung
Rolf svarade väl inlet stort härpå, men livar och en

kunde skönja, huru vred han hlef; och skiljdes dermed
konungarna den qvallen. Om natten berättade konung

Erik delta sitt samtal för drottning Ingerd, hvilken

tyckte dermed vara ganska illa heslälldl, emedan hvad

som felades uti Rolfs rike, det ersatte han genom sin

tapperhet, och vore derföre en lika mägtig konung, som
den der ett stort välde hade. Erik sannade hennes tal

och blef så hesluladt, att Erik andra dagen skulle taga

sina ord tillbaka, skylla dem på ölet samt söka förlik-

ning med konung Rolf. Så skedde också, och gaf nu
Erik sitt jaord till Rolfs frieri, så framt han nemligen

kunde vinna Toiborgs bifall, och skulle Erik uti striden

dera emellan ingendera hjelpa.

Konung Rolf for nu med sitt sällskap till Uller-

åker och kom dit, då allt hoflfolket satt inne i salen.

Han utvalde tolf de raskaste bland sina män, hvilka

med Rolf främst och Ingjald dernäst skulle Iräda in i

salen fullväpnade och med dragna svärd; men, om de

blefve anfallna, skulle den gå först ut, som gick sist in,

och så vidare i ordning, ej heller skulle de låta skräm-

ma sig, utan försvara sig som karlar. De öfriga män-
nerna skulle emedlertid hålla hästarna derutanför. När
nu konung Rolf trädde in i salen, förundrade sig alla

storliga öfver hans resliga växt och höga anseende. Rolf

såg hvarest uti högsätet satt en stor man uti konungs-

liga kläder, varande tillika fager och väl skapad; förden-

skull träder Rolf framför densamma, aftager sin hjelm,

bugar sig oih börjar framföra sitt Srmde, väl begripande,

alt detta var Torboig. Knappt kunde likväl denna för-

stå, hvarut Rolfs tal syftade, förr än hou aibröt honom,



OM UOLF GÖTRIKSSO?«S FHIERI. ()0

sägande, all del vore visserligen af slämlan laladl;

ty deras sanna ärende vore all få sig mat, hvilkel

hon ej ville neka dem, ulan visade dem till köksmä-

slaren. Men, då konung Rolf likafullt forlsatte sitt

frieri, ocli omtalade, huru hon var en qvinna, och om
deras äktenskap, blef Torborg så ond och rasande, att

hon näppeligen visste, hvad hon gjorde. Hon rusade

upp, fattade sina vapen och bcfallle sina niiin, all taga

fasl och linda den galningen, som så försmädade
konung Torborg; och blef nu mycket rop och buller i

salen. Konung Rolf spände på sin hjelin och bad sina

män gå ut, och gjorde de så, oaktadt liofmänncns hårda

anfHJl. Konung Rolf gick baklänges genom hela salen

och sist ut ; med sin sköld i ena h.mden afvärjde hnn

alla hugg och skott, och med den andra svängde han

sväidet så kraftigt, alt tolf holmiin (ullo för honom, in-

nan han kom ut ur salen. Sotn han likväl såg, att han

hade för stor öfvermagt emot sig, befallte han sina män
all rida undan med del snaraste, och kom så ifrån de

förföljande, hvilka då icke hade sina hästar till hands.

När de kommo hem till ^Veslrrgölland, och Kettil

fick höra deras färd, sade han : uDcl är skam alt lida

nsådanl af ett qvinfolk och blifva xdjagad som häst

«wr hage: och mujide vi nu slraxt hämnas en sådan

ancsa.n Rolf sade sig ej ännu vilja göra det, ehuru

myckel Kettil ;in dertill äggade honom.

Men då Torborg förnam, all del varit konung Rolf

af Wcstergötland, som friat till henne, förstod hon gian-

neliga, alt han ij ämnade sluta med detta, ulan all

man måsle vara beredd på vida svårare anfall af ho-

nom. Hon läl derföre sammankalla en stor hop folk

och uppföra omkring Ulleråker en mur eller vall, hvars

like i slyrka och konst ej fanns; tj han var ganska hög

och så last, alt murbräckor ej förmådde något mot ho-

nom, och dertill voro valtenlrummor öfveralll inmuiade,

hvilka släckte elden, om någon försökte anlända vallen.

Sedan Torborg på detta sätt befäslal sig i Ulleråker,

satte hon sig nedcr och gjorde sig luslig odi glad med
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sill liofTolk, lyckandc sig im mera ej bchö(\;i fi uklii rå-

gon friare i licla verldct».

SJETTE KAPITLET.

OM KOLF GÖJJUKSSONS GIFUERMAL-

Sommaren liärcfler var Rolf Gölriksson ule i liär-

uad i Veslerliafvct och kom der i strid med i\smund,

kongsson från SkoUland. Faklandel blef ifrigl, ty As-

inund var en fullgod kämpe; men till slutet ingingo de

förlikning och fo.slerbrödralag, och följdes åt den som-

maren, hafvande allljeinl seger; men om vintern följde

Asmund med Rolf till AVcslcrgöllaud. Våren derpå

utrustade konung Rolf sex goda skepp med det utvalda-

ste manskap, och hade han denna gängen både Kettil,

Asmund och Ingjald hos sig; derpå håller han sin kosa

upp ål Sverge, icke stannande förr, än han kom till

Uppsala.

Vid denna liden hade drottning Ingerd åter en

dröm, alldeles lik den förra, med blott den åtskillnad,

atl del var två hvita björnar denna gången, och dertill

en galt, som val icke var stor till växten, men likväl

mycket arg och ilsken, så all han tycktes vilja bila allt,

livad som förekom, och hvart enda borst på hans rygg

vände sig framåt ; och voro alla djuren denna gången

grymma och uppretade. Drottningen trodde, atl synen

betecknade konung Rolf Gölrlksson. hvilken torde kom-

ma alt hämnas den skymf, han förut lidit; men den

arga galten trodde hon vara Kettils fylgia, ty det pas-

sade bäst in pa det, hon hade hört berällas om hans

sinnelag. Litet derefler kom också Rolf med allt sitt

folk dit, och blef väl cmoltagen af konung Erik, och

det foidna aflalet dem emellan förnyades, all uemligen

fred och vänskap skulle vara mellan båda konungarna

och deras folk, änskönl frieriet ginge något våldsamt till
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väga. Härefter drog konung Rolf till Ullerfiker, och

begärde få tala med Torborg, och hon Irndde fram på
borgmuren tillika med silt folk. Konung Rolf förelade

henne nu det vilkor, all antingen jaka till hans frieri,

eller shulle han bränna upp staden och nedhugga

hvart mans barn drrinne funnes. aFörr shall du

ublifva en gclahcrde i Weslergölland», sade Torborg,

«ön du får någon magi öfver oss». Härvid skakade

hon och allt hennes folk på sköldarna, och ville hon ej

höra mera.

Rolf måsle deiförc söka med våld vinna staden,

men fick der röna del raskaste motstånd; ly vid allt,

hvad Göterna förelogo sig, blefvo de af Svearna åter-

drifne. Dessa hällde sjudande vallen och beck öfver

dtm, kastade stenar och stockar på deras hufvuden, och

gjorde dem sålunda stor skada; och var alllid tillgåtig

på friskt manskap inom borgen. När del så hade lidit

Ijorlon dagar framåt, ulan alt Göterna hade vunnit

någonting, började de knota, och ville somliga hellre fa-

ra hem igen än här lida begabberi, ty stadsfolket gick

upp på murarna och visade dera allehanda kostbarhetcr,

bedjande dem komma och laga dem; och hade mänga

andra smädeord och gäckerier för sig mot Göterna.

Delta allt gick konung Rolf mycket till sinnes, och

bcpynie han eftersöla råd mot slik olycka. Slutligen

bcfallte han sina män all hugga och sammanbinda stora

flakar af risknippor och träd. Under dessa satte han

fasta och starka stolpar, och förde sä alltsammans till

muren, hvarpå han lät sitt folk hasleligen gräfva sig

tvärligcnom vallen. Svearna nedkastade väl stenar, bjel-

kar och kokhelt vatten öfver dem ; men de goda storm-

taken togo emot, så alt intet skadade dem. När nu Gö-
terna komino in uti borgen, funno de ingen menniska

dcrstädcs; men alla rummen voro fullsatta med kostligt

lilbigjid mat snmt allehanda dyrbarheter. Kettil ville

stanna qvar, skifta rof och göra sig goda dagar, men
Rolf förböd detla och sade, all de först skulJe efter
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söka , livjir Torborg hade dolt sig. Vid de nu ran-

sakade alla rum, funno de slutligen en löugång un-

der jorden, uli h vilken de gingo ned; först konung

Ilolf och sedan de andra, hvar efter annan. Slut-

ligen kommo de upp i en skog och funno der före

sig Torborg med hela hennes här. och kom det slraxt

111! ett sknrpt slag dem emellan. Torborg stridde som

den rnskaste kämpe, och hennes män värjde sig också

manncligen, likväl började slaget snart luta tiil hen-

nes undergång, emedan ingen förmådde gdra konung

Rolf och hans fosterbröder motstånd. Rolf ropade nu

på Kettil och bad honom taga Torborg till fånga,
men likväl icke såra henne, emedan det vore skam-

ligt bära vapen pd qvinnor. Kettil var henne ock

så nära kommen, att han g»f henne ett slag med (lat-

sidan af svärdet utefter låret, fällande dervid några

nesliga och föraktliga ord; men Torborg gaf honom
med sin stridsyxa ett så hårdt slag vid örat, att Ket-

til dervid vände benen i vädret, och ropade hon åt

honom: Så lukta vi våra hundar^ när de skälla

för hårdt. Kettil sprang hastigt upp på fötterna igen,

viljande hämnas; men i dttsamma kom Rolf dit, grep

Torborg öfver armarna, och måste hon då gifva sig

i hans våld; men RoH fordrade endast, all hon skulle

taga sin fader till domare i denna sak. Hon for der-

före hem till Uppsala, nedlade sina vapen för konung

Eriks (ötter, hvilken högeligen fröjdade sig åt denna

förändring. Litet derefter blef hennes bröllop med
konung Rolf drucket, och tillagades det på del här-

ligaste, så alt hvar man var ditbuden , och högtiden

varade i fjorton dagar; hvarefter alla skiljdes åt och

foro hvar till sitt. Konung Rolf och drottning Tor-

borg lefde länge och lyckliga tillsammans. Det finnes

äfven mycket berätladt om de resor och krig, som
dessa foslerbrödir sedan hafva hafl tillhopa; men dessa

äro alldeles uppfyllda med berättelser om trollerier och

osannfärdigheier, likasom de flesta historier från den
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tiden; och, emedan de således lill största delen lära

vara dikt och osanning, och vi annorstädes i denna bok

hafva franisliilll många excnijiel af sådana sägner, så

akta vi onödigt nu upprepa tlera : utan lykla härmed
sagan om Rolf Gölrikssou.
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FEMTE BERÄTTELSEN.

OM INGJALD ILLRABA.

FÖRSTA KAPITLET.

OM KONUNG BRÖT-AXUND.

Den 23:(3je konungen af Yiiglingaällen helie Anund.

Han var mycket afhällen och vänsäll, och under hans

styrelse var frid och god årsväxt öfver hela landet. I

Sverge voro på den liden mänga obebyggda marker,

flera dagsleder vidsträckta. Rlen konung Anund lade sig

mycket vinn om, att upprödja de tjenliga trakter, som

funnos uti skogarna. Sedan lUt han det öfverflödiga

landsfolkel flytta dit och på delta sätt blefvo stora sträc-

kor bebyggda. Han lät också upptaga gårdar åt sig

sjelf uti hvarje stort härad i Sverge, och förökade der-

igenom llppsala-ode. Dessutom lät han mångenstädes

både öfver fjellar och moraser anlägga vägar
, på hvilka

han drog omkring uti riket. Emedan han på detta sätt

odlade och uppbröt landet, blef han kallad Bröt-Aniind,

d. v. s. den upprödjande Anund.

ANDRA KAPITLET.

OM INGJALD ILLRÅDAS BEGYNNELSE^

Svearna voro en gång talrikt tillhopa i Uppsala ((k'

alt fira det slora midvinters-offret. Ingjald, konung Bröt-

Anunds son, var också der samt dessutom Alf, son af

en fylkiskonung, o: h båda gossarna voro omkring ses

år gamla. De började på en gång en lek, alt hvar

och en af dom skulle läda HUer sitt manskap och se-
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dan kampa mot hvarandia. Men uti lelen sågs, alt

Alf var starkare än Ingjald, livilken Llef så förlrelad

deröfver, att han började giåla. Då Iiigjalds fosterfader

fick vela detta, sade han: del var en slor skam för
Ingjald. Andra dagen derefler stekte han hjertat af en

varg och lät Ingjald äta upp det, och det berättas, att

han sedan blef mera argsinnt och elak än andra men-
riskor.

Då konung Bröt-Anund en gång reste mellan sina

gårdar, kom han till HiinmcLshed i Nerike *). Der är

en trång och djup dal, men på båda sidor branta och

ganska höga fjäll, på hvdka det låg mjcket snö. — Nu
föll ett häftigt regn, och derigenom lossnade ett fjäll-

skrcd , som med mycket snö, ler och stenar rasade ned,

så alt konung Anund och många af hans liofiiblk deraf

fineo sin bane.

TREDJE KAPITLET.

IMGJALDS SVEK.

Ingjald blef nu Uppsala konunt,'. Den lid var

plägsed i landet, att vid graföl efter konungar och jar-

lar skulle efterträdaren sitta på pallen framför högsätet.

Sedan inbars Bragebägaren^ och då skulle arlVingen stå

upp, göra ett löfte om någon stor bragd, och derpä

dricka bägaren i botten, hvarefler han först leddes i

högsätet och var lagligen förklarad konung. Då Svea

rike efter Agne Skeppsbos död började gå i brödra-

skifte, uppkommo många konungasläglcr, hvilka herr-

skade uti fylkena och bmdskapen. Desse fjlkiskonungar

erkände väl Uppsalakonungens öfverhcrrskap, men för-

minskade dock m3'cket hans skatter och magt.

Ingjald byggde i Uppsala, till sin faders graföl, en

stor sal med sju högsäten. Sedan böd han dit alla

*) Somliga säga i Westmaiiland.



72 I.NGJALD IM.KÅOA 0(11 KONUNG GRANMAi:.

fylkiskonungar och jarlar från hela rilel, och de, som
kommo, ledsagades in i den nya salen. Om aftonen

bars in elt slort djurs-horn, som Bragebägare. Ingjald

slod då upp och gjorde det lölle, aatl han shulle till

hälften föröka sitt rike ål alla sidor, eller också till-

sätta lifvct». Sedaij drack han hornet i bollen. Men
om qvällen, då gästerna voro druckne, befalllc Ingjald

sitt folk, som var i den gamla kongssalen, alt väpna sig

och kringränna den nya salen, på hvilken han lät sälta

eld. Då salen började brinna, sökte de, som deriune

voro, all komma ut, men blefvo slraxt af Ingjalds män
ihjelslagne. Der innebrändes på della salt sex fylkis-

konungar med deras folk. Ingjald lade sedan deras ri-

ken under sig och tog skatt af dem ; men för delta

svekfulla och illsinnta råd blcf han hatad af folket, och

kallad Ingjald Ilhåda.

FJERDE KAPITLET.

INGJALD ILLRÅDA OCH KONUNG GRANMAR.

Granmar, fylkiskonung i Södermanland, hade ej

varit med på grafölet i Uppsala, men han förstod, att

hono.ni var ämnadt samma öde, som de andra fylkis-

konuiigarna. Konung Ingjald församlade också en stor

krigshär från alla sina riken för alt dermed samma höst

angripa konung Granmar. Men denne rustade sig der-

emot, och fick hjelp af Högne, fylkiskonung i Öster-

götland. Det kom då till elt stort slag, och hade ko-

nung Ingjald mycket mera folk. Men, då striden varat

en slund, flydde de höfdingar och det krigsfolk, som
var från de med list eröfrade landskapen, så all Ingjald

blef lemnad i sticket och hårdt ansatt. Der föllo då

hans fosterfader och Ivenne fosterbröder, odi sjelf måste

han, illa sårad, fly undan på sina skepp. Han såg då,

att han ej kunde mycket förlita sig på folkels trohet;

utan
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utnn slöt frid ocli ffirlikniiig med konur)g Giaiiniar, och

della blef bekräfladt med många eder, så att Granmar
också var på del stora sommarofTlVet fiir fiid i Uppsala
— Hösten derefter var konung Granmar på en af sina

gårdar på Selön i Mälaren. Men om en natt koin ]n-

gjald lönligen dit med sin krigshär, omhvärfde huset, och

tände eld derpå. Der uppbrätides då konung Granmar
och hans måg samt mycket deras folk. Konung Ingjald

underlade sig nu också Södermanland. Det säges, att.

Ingjald på försåtligt sätt ombragt tolf konungar, ocli på
detta vis blef han enväldig öfver hela Sverge, utom
Östergötland, der konung Högne beständigt försvarade sig.

Pä denna tiden hade hvarje landskap sin egen lag,

men konung Ingjald ville hafva en allmännelig lag för

hela riket. Han utsände derföre lagmannen för Tiuuda
härad i Uppland, Wiger Spa eller den vise, hvilken

hopsamlade alla lagarna, för alt deraf utarbeta en all-

män lag. Dessa hans samlingar kallas Wigprs flockar,

emedan de voro inskurna på tunna träskifvor, hvaraf

en flock svarade emot en bok.

FEMTE KAPITLET.

OM IVAR VIDFAMNES UPPKOMST.

Konung Ingjalds dotter, Asa, var gift med konung
Gud röd. Han hade en broder, Haldan, som för sin

tapperhet blef kallad Haldan den snälle^ d. v. s. den

raske, hvilka bröder voro samkonungar i Skåne, och

härstammade från Sköldungaätteu. Haldans son hette

Ivar, och var i sin barndom ansedd som dum och odug-

lig ; men, då en kämpe en gång gaf Ivar en örfil, slog

denne honom straxl ibjel med en käpp, som han hade

i handen, och blef sedan en stor stiidsman. På den

liden var en prinsessa vid namn Gyrita på Julland, be-

römd både för sin skönhet och rikedom. Hon var en-

Fri/xell.^ Ber. I. •*
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sam qvar af den konungsliga släglen der i landel, och
trodde sig ej någonsin kunna få en jemnbördig man

;

dcrföre liöU hon tolf kämpar, hvilka skulle bevaka hen-
nes loft och fördrifva alla friare. Dessa tolf voro brö-

der lill den, soiu Ivar i sin ungdom dödat. Ivar for

dit och kom till löftet, då kämparna voro borta. lian

friade till prinsessan, men hon nekade samt förekaslade

honom hans lägre börd och hans af sår vanställda an-

sigte. Då svarade Ivar, alt han med krigsära skulle ut-

plåna dessa tvennc brister, och utbad sig af Gyrita, alt

hon ej skulle gifta sig, förrän han återkommit eller dolt.

På bortvägen fick Ivar snart höra bullret af Gyritis

kämpar, hvilka sedan hemkommit, och nu redo efler

Ivar för att hämnas sin brors död. Ivar bad sina föl-

jeslagare gömma sig, och då de ej ville det, ulan att

han också skulle göra detsamma, tvang han dem derlili,

sägande: liall Gyrila aldrig skulle få höra, all han
tinågonsin af fruklan undvikit en slrid». Sedan af-

högg kan en tjock ckegren och gjorde deraf en klubba,

med hvilken han utdelade så tunga slag åt de fram-

komna kämparna, alt han slutligen fällde alla tolf neder

lill marken. Till belöning för denna tappra gerning

fick han af sin moder det goda svärdet Ljusinge, hvil-

ket hon hade gömt i jorden alltsedan hennes faders död.

Sedan for Ivar bort för alt bistå Ryssarna uli

ett krig mot konung Ingjald i Sverge. Uti svenska

krigshären var då en stor stridskämpe, benämnd Hildi-

ger, som hade utmanat och slagit flera af Ryssarnas

tappraste kämpar. Ivar utmanade straxt Hildiger till

envig, men denne nekade, sägande, «lt Ivar vore en allt-

för oförsökt och obetydlig man för att kunna få slrida

mot Hildiger, utan bad honom i dess ställe försöka sig

mot mindre tappra. Då utmanade Ivar en annan, som

han straxt nedgjorde; följande dagen två på en gång,

sedan tre, och ?å vidar«, till dess han slutligen på en

gl\nc slog elfva. Nu blef han mycket beryktad och

Svenskarna sjelfva erkände hans tapperhet, sägande, alt

Hildiger af räddhåga ej tordes gå i envig mol Ivar.
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Detta kunde ITildiger ej lida, utan antog nu Ivars ul-

maning. Folkel sade, alt Ilildiger kunde ined sånger

och trolleri döfvn sina motståndares svärd; derföie band

Ivar ett stycke kläde om sill svärd Ljusiiigc, och troende

sig således hafva upphäft trolleriet, gick han emot Hil-

diger. Det dröjde ej länge, förrän Ilildiger kände sig

dödligt sårad. Han bortkastade då vapnen och berät-

tade vsig vara Ivars halfbroder, och atl han dcrföre

vej velat strida mot honom. lian hade all sin lid

iisvårinat omkring på krigslag och Icmnadc nu åt

(.livar sin sköld, på hviUccn alla llildigers bragder

(Voro tecknade. Bland andra stod äfven midt på
nskölden, huru han mördat sin egen son. Men», sade

Ilildiger, ningen kan hindra ödets beslut, ehvad det

när gladt eller sorgligt)). Derpå dog han.

Men i Dannemark utkom det ryktet, att Ivar fallit i

striden mot Ilildiger. D;\ friade Sivard, en förnäm man
från Saxen, till Gjrila, och som hennes rådgifvare voro

mutade, öfvcrtalade de henne alt gifta sig med Sivard.

Delta fick Ivar genom sina män vela i Ryssland; seglade

derföre hastigt tillbaka till Dannemark och kom dit första

bröllopsdagen. Han befallle sina män gömma sig utom

saleu och ej komma (ram förr, än de hörde vapenbuller.

Sjelf trädde han förklädd in för bruden, och förebrådde

henne i mörka ordalag och verser hennes otrohet. Hon
förslod, hvem han var, och svarade på lika salt, aatt

nhon trott honom vara död. samt alt hon ej mägtat

umotslå alla sina rådgifvares uppmaningar, men alt

{<hon alltid mest älskat Ivar». Da Ivar hörde delta,

genomborrade han Sivard med svärdet, och nedliögg se-

dan med sina männers tillhjclp alla Saxarna. Härpå

gifte hau sig med Gyrila, och styrde hennes riken.
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SJETTE KAPITLET.

OM KOMNG INGJALD ILLRÅDAS DÖD.

(600 är cft. Kr.)

Asa, konung Guflröds drottning, var lik sin fader

till skaplynne. Hon ölVertalade först Gndröd att mörda
sin broder, Ilalfdan Snälle, och sedan lät hon afdaga-

taga Gudröd sjelf, för all ensam få regera. Men af

fruktan för hämnd måste hon snart fly derilVån till sin

fader tillbaka, och blef hon för dessa illgerningars skull

kallad Asa Iliråda. När nu Ivar fick höra sin faders

död, samlade han en stor krigshär, och drog med den

från Skåne upp genom Sverge (or att kräfva hämnd på
Asa och Ingjald. Dessa voro på kungsgåiden Ränninge

på Fogdön i Mälaren, då de fingo underrättelse om
Ivars tåg. Ingj;ild såg då, att h^n hade ingen magt atl

slåss mot Ivar, ty folkel var honom otroget; ej heller

fann han en tillflyktsort, der ej någon af hans många
ovänner skulle öfverfalla honom. Han och hans dotter

togo dcrföre i förlviflan det beslutet, att de drucko allt

hoflfolket rusigt, hvarpå de om nallen itände salen, och

uppbrände både dem och sig sjeHva. Detta skedde vid

pass 600 år efter KrFsti födelse. Sådant slut fick ko-

nung Ingjald Iliråda, och var han den sista konung af

Ynglingaslägten i Sverge. Hans son, Olof, flydde un-

dan till Wcrmeland, uppröjde dess skogar, och blef der-

före kallad Trätälja. Hans efterkommande blefvo ko-

nungar i Xorrge, och frän honom härstamma många
stora ätter och många namnkunniga män.
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SJETTE BERÄTTELSSM.

OM IVAR VIDFAMNE OCH HANS AlT.

FÖRSTA KAPITLET.

KONUNG IVARS MAGT.

Ivar blef uu konung i Uppsala och slanifader (ör

en ny konungaätt, kallad den Ivarska. I böljan tjaf väl

Gyiila liononi inga Larn, men då resle han till Uppsala

ocli fick af Gudarna det svar, att när han försonat sin

mördade broders vålnad, skulle hans önskan gå i lull-

boidan. Så skedde, och Gyiila födde en dotter, som
kallades Oda, d. y. s. den rika. Konung Ivar regerade

strängt, och underkufvade fullkonjligl de fylkeskonunj^ar,

som undsluppil Ingjald. Alllså herrskade han tiiNäldigt

öfver hela Sverge; med sin drottning hade han fått

Jutland; och sjelf intog han med kiigsmagt en del ef

Saxen, liela Preusiska kuslcu och en femtedel af Eng-
land. Af detta vidslräckla rike och sina många härlåg

kallades han Ivar Vidfamne och var myckel fruktad.

ANDRA K/iPITLET.

OM ÖDA.

Vid denna tiden regerade tillsammans i Lejre på
Seland Ivenne bröder, som voio af Sköldungaätlen.

Den äldste hette Helge. Han låg alltid om sommaren
ute i härnad, och fiirvärfvade sig derigenom mycken ri-

kedom och ära, och för sin stora tapperhet skull blef

han kallad Helge den hvasse, d. v. s. den raske. Den

andre brödren helte Rörek, med tillnaninel Slungcring:
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lian salt mest hemma ocli styrde landef, ocli ansågs

lian i allting vara mindre man för sig, än brödren.

Dossas land ville Ivar gerna bemägliga sig, emedan det

låg så passande midt emellan alla hans andra riken.

När nu Ivars doller, Öda, var fiillväxt, hlef hon myc-
ket beryktad för skönhet och stort förstånd; emedan hon

(lerlill var Ivars enda barn, och skulle en gång ärfva

iilla hans länder, så ansågs hon mycket rik och kallades

derfure Öda den djup-öda, d. v. s. den myckel rika.

— Helge Hvasse for att fria till Öda, och behagade han

henne ganska väl. Ivar visade sig äfven vänlig mot ho-

nom; men uti ett enskildt samtal med sin dotter för-

böd hnn lienne att äkta Helge. Sedan sade lian för

denne, alt Öda af högmod förkastat hans hand, tvärt-

emot Ivars enträgna böner. Härpå for Helge hem.

En tid dcrefter badö Röreks miin sin konung förse

sig ined ett godt giftermål, och föreslogo dertill Oda.

Korek tvekade vid delta, men hans män uppmuntrade
honom. Han talade da med Helge härom, och bad

honom fara åstad och fiia för sig. Helge svarade, nali

((förslaget vore godt, samt den lycklig, som finge äga
iiÖda. Dock fruktade han samma utgång nu, som
i'sist. Likväl ville han göra sin broder Ull viljesa.

llcale alltså åstad, och frambar ärendet för Ivar, af

hvilken han väl undfägnades. Men Ivar sade, ualt då
(.'Öda försmått Helge, var det oförsigtigl af Rörek alt

ubcgära henne, då han i allt var sämre, än Helgon.

Helge deremot påstod aRörek ttti allt vara sig jemn~
ngod, fast han ej var så mycket beryktad i vikinga-

(.(tåg». — Ivar låtsade vara obenägen, dock gick han att

tala vid Öda. Hon svarade: ((all derest hon sjelf finge

aråda, skulle Rörek aldrig få hennes hand; dock såge

vhon väl, att hennes vilja nu, som förut, intet betydde,

udå konungen sjelf annorlunda hade beslutat. Illaln

svarade konung Ivar, (dikar mig ditt stolta svar, och

((scr jag, att du ej längre vill slå under vår lydnad.

oMen konung Rörek skall likväl blifva din man, än-

»dnck du del icke vill». Härpå gick konungen bort till
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Helge och sede: vMychet har jag bedragit mig, då, jag
uhärlilldags ansclt min dotter som den förståndigaste

oqvinna; nu må jag bekänna att hon är mycJiet fåvis;

dy eljest skulle hon ej utvälja den sämste brödren

(iframfnr dig, som är en så förlräffelig konung». AUi-
så blcf nu beslaladt, att Ocla skulle hafva Rörek, ocli

Iltlge föide lienne ned till Dannemark till sin broder.

MePj då de på vägen koinmo att lalns vid om detta

girtcrmål, uppenbarodes Ivars svek, ocli de förstodo,

huru lian bedragit dem båda. Vid frainkomslen (ill

Dannemark blef clt slort gästabud liallel, der konung

Rörek äktade Öda. Den vintern dvaldes Helge lieninia

i Dannemaik, sedan for li.nn ut i liärnad, som lians va-

na var. Uörek fick af Od.i en sön, som liette Harald.

Han vardt stor och stark lill växten och skön till ut-

seendet, dock voro lians framländcr mycket utslående,

t;Iänsande och fiirgiide som guld, hvarbf han blef kallad

Harald Uildciandy å, v. i. med den glänsande tanden,

TJIEDJE KAPITLET.

KONUNG IVAI\S SVEK.

En sommar lade Iv;ir med sina skepp till vid Se-

land, och bcgäide, att Röick mulle komma till samtals

med honom pa flottan. Öda bad Rörek dröja deimed
lill andra dagen, samt framsatte niidl i rummet .it ho-

nom en ensam säng, bäddad med nya kläder, och bad
honom ej glömma, hvad han deri under natten drömde.
Rörek gjorde, som Öda ville, och följande morgonen
berättade han sin dröm sålunda: valt han såg en hjort

ibela på en fager slältvall. Derpå framsprang ur
iiskogen en leopard, hvars hår var skinande som guld;

(imcn hjorten rände sina horn genom leoparden under
nbngarna, så alt han nedföll död. Derpå kom en

i<slor drake flygande, och spände sina klor i hjorten,

coch ref honom alldeles sönder och till döds. Sedan
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vsåg han en björninna, följd af sin unge, ock draken

((förföljde dem båda, men björnen försvarade dem».

Dermed hade Röreks dröin slutat. Då sade Öda: »En
märkvärdig dröm är dclla, emedan du har scll hög-

djurshamnar, och de betyda stora konungar. Kanske
bebådas ork härmed ett stort krig; dock ville jag, all du
fj så myckel må jaga den hjorten. Likligt syns mig
också, alt du sjclf dermed betecknas. Del vill jag
ock råda, att du aktar dig för min fader, konung Ivar,

att han ej sciker dig». Derpå for Höiek ned liil slrau-

(len, och steg ombord framför kajulan, helsande på ko-

nung Ivar, men denne låddes hvarken se eller höra, och

;;af intet svar. Rörek sökte då blidka sin svärfader, och

sade sig hafva tilhedt ell stort gästabud, till hvilkel han

på sina och Ödas vägnar nu ämnat bjuda Ivar. Denne
svarar asig i en olycklig stund hafva giflat Öda åt

Rörek, och vore intet ttnder, del hon ej är trogen niol

honom». Rörek sade, vall han komme väl öfverens med
Öda, .samt hoppades, att Ivar ej skulle behöfva ångra
sitt jaordn. Då svarade Ivar vredcliga: hDu lärer läel

vela, huru Helge och Öda umgås med hvarandra; mtn
det är i hvars mans mun, alt Harald är Helges son,

den han ock myckel liknar. Och vill jag heldre, att

du afstår henne åt Helge, än af khnmodighet lemnar

delta längre ohämnadt». Rörek sade «*/(/ ej detta

hört hafva; bad nu dcrföre Ivar om goda råd. Dock
ville han ej mista Odan. Ivar sade då, uatt han an-

tingen skulle dräpa Helge; ty förr blcfve aldrig rätt

väl mellan makarna, eller också afslå Odu», Rörek

sade ftsig ej vilja mista Oda, nten heldre hämnas».

Der|)ä led han bort med sina män, och Ivar seglade

uckså strsfxl derifrån.
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FJERDE KAPITLET.

HELGES DOD.

Om liösten, när Helge kom hem från liSrnaden,

var Rörek mycket oluslig och lyst utaf sig. Oda läl

tillreda ett stort gästabud mot Helge, då många lekar

anställdes. Det likade Helge illa, alt llörck var så led-

sen; han uppmanade honom derföre att deltaga i leken,

men llörek sade sig ej vilja leka den gungen. Helge

uppmuntrade honom ändå, och had honom rida ett tor-

nerspel med sig, såsom de voro vane. Rörek sprang

då upp stillatigande, går till sina män , och låter väpna

sig med hjelm, brynja, svärd och spjut, samt rider så

ut på tummelplatsen, Helge återkom obeväpnad emot

honom, hafvande allenast en tornersläng i handen. Uö-

rek lägger då sitt spjut emot honom, och ränner det

tvärtigenom honom, så alt han föll död ned af hästen.

Männerna redo beslörte till , och frågade, vhvarföre han
gjort denna onda gcrning?» Rörek sade asig dcrlill

hafva full orsaJc, ty han hade försport, all Helge ha-

de förledl hans hustruu. Då sade alla: (tält det vore

en stor osanning, och Rörek illa bedragen». Men då

Öda hörde detta, tyckte hon sig förslå, att det var hen-

nes faders råd, samt alt lian ej ämnade sluta härmed.

Hon tog derföre sin son till sig, och red bort med ett

stort sällskap; men Rörek reste kring landet, som hans

sed var.

Kort derefter fick Rörek vela, alt Ivar återkommit,

red derföre honom till mötes. Men då Ivar försport

Helges fall, sade han vdet vara ett stort nidingsverk, och be-

der sina män väpnas, för all hämnas hans vän Hel-

ges död». Derpå gömde han en del af folket i en skog

ett stycke från stranden, der han trodde Rörek skulle

rida förbi. När nu Rörek kom till stranden, fann han

Ivar med sitt folk i slagordning för sig, och då bak-

hållet i skogen hörde Ivars krigslurar, rusade de fram,
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0(1) angrepo Uörek ocli lians folk i ryggen, och blef

sliideii ej lung, ty snart föll Rörek och allt hans (olk.

— Då påböd Ivar, alt hela riket skulle leinnas i hans

våld; men om några dagar kom Oda med en försam-

Iiid krigshär ned af landet emot honom, och som han

rj ansåg sig manstark nog, reste han åter till Sverge

(ör den gången. Men samma vinter samlade Oda alla

sina dyrbarheter, och våren derpä flydde hon och mån-
ga förnämliga m"m med henne till konung Radbjart i

Gardiirikc eller Rjssl^nd, och erhöll hans skydd för sig

fich sin son mot Ivars stora magt. Men konung Ivar

lade då under sig hela det rike, som bröderna Helge

och Rörek egt, och hade nu uodcrkufval ganska många

länder.

FEMTE KAPITLET.

KONUNG IVARS DÖD.

Någon lid dcrcfter begärde konung Radbjart Oila sig

till äkta, och som han var en rik konung, af hvilken

både hon och hennes son kunde hafva tröst och försvar,

gifle hon sig med honom; dervid rådfrfigande endast sin

son, men ej sin fader. När Ivar hörde delta, tyckte

han konung Radbj.irt vara mycket förmäten, som hade

äktat Oda, ulan alt begära Ivars lof. Han samlar der-

före ur alla sina länder en krigshär så slor, att ingen

kunde räkna hans skepp, och styr dermed österut, äm-
nande härja och bränna konung Radbjarts hela rike.

Konung Ivar var nu n)ycket gammal och åldrad. När

han kom öster i Kyrialabotten *), der Radbjarts rike

vidtog, ämnade han landstiga och börja härjandet. Då
drömde han en natt, att öster öfver hafvet flög en stor

drake, hvars färg var som guld, och gnistor flögo af ho-

nom, soin ur en smedjeugn, så alt det lyste på himme-

*) I), ä, CareUka >ik6ii, som nu kallas Finska vikea.
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len och alla länder deion)kiing. AHa fogl^r, som i

Nordlaiidea voro, följde efter draken. Men på landet

uppstod elt tjockt moln med hvasst väder, ljungeld, slag-

regn och isbark, och så snart draken flög upp på lan-

det, ölvci höljdes både han och foglarna af ovädret, och

vardt ett så tjockt mörker, att de ej nicr kunde ses; och

i detsamma hörde5 elt sloit dån och gnv, som gick ve-

ster ut öfver alla de riken, Ivar egde. Härvid vaknade

Ivar. Han lät kalla till sig sin fosterfader, Horder, och

bad honom uttyda drömmen. Horder svarade sig vara

så gammal, alt han ej mer kunde tyda drömmar. Hor-
der slod på en bergklint vid slrandcn, men Ivar låg på
höfdingsskcppet i silt tält och hade dragit täckelset un-

dan, medan de taltes vid. Konungen var ängslig och

sade: vKom hii Horder och ultyd drömmen». vEj går
jag dih), svarade Horder, «pj heller behöfs, alt jag ul-

Idgger din dröm; ly du lär sjelf nogsamt veta, hvad
han betyder. Du tänhic att bryta under dig alla ri-

hen och besinnade ej, att du en gång måste dö. Nu
skall du snart komma till Hels *) gårdar, och ingen

af de dina får riket efter dig». aliom hit», ropade

Ivar, i(0ch säg dina onda spådomar». cNcj», svarade

Horder, iihär vill jag slå och svara dig». Då frrgade

Ivar: aHuru var min fader, Haldan Snälle, ansedd

bland Åsarna i Valhall?» Hoidcr sade: «Han var som
Baldur, hvars död alla Gudar grelo, och är han dig

mycket olik». uVäl talar du», sade Ivar, ((kom hit och

gör din berättelse». nHär vill jag stå och tala», sva-

rade Horder. Vidare frågade Ivar: ((Huru var Rörek

bland Åsarna?» Horder svarade: nflan var som Hcner,

den räddaste Iland Åsarna, men mot dig mycket hämnd-
girig». — ((Huru var Helge Hvassc?» Frågade Ivar

vidare. vHan var», svarade Horder, vsom Hcimdaller,

den oförslåndigaslc bland Åsarna, men mot dig mägta

vred:). ((Hur är jag då sjelf ansedd bland Åsarna?»

frågade ändlligen Ivar. ((Du är dem mest förhatlig»,

') Ucl. De dödas Gudinna.
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s\ai;i(Je Horder, aoch kallas du Midgårdsormen>u Då
Siule konungen med vredt mod: uOm du bådar min
död, så bådar jag dig din egen död iillbaka. Jag
känner dig nog, lede jällel Kom nu och kämpa med
Mldgårdsormcn». Härvid blef konungen sä (öiifrad

och vred, alt han sprang ur lällel öfver relingen i haf-

vel. Horder störtade sig äfven frän berget dit, och

ingendera kom någonsin u]>p igen.

Efter detta låto höfduigaina blåsa till tings, och

då folket var församladt på landet, förkunnades konung

Ivars död, och rådgjordes, livad man skulle göra med
denna stora hären. Som de nu ingen sak hade mot
konung Radbjart, så beslöts alt gifva häien hemlof. Och
så snart de fmgo god vind, seglade h\nv och en hem i

sitt latid ifren.

SJETTE KAPITLET.

KOxNUNG IIAHALD HmDEIAND.

>är Radbjart hörde dessa tidender, gaf han skepp

och manskap ät sin sljufson, Harald, som med dem seg-

lade till Seland. Der blef han straxt aulagen till ko-

nung, och sedan bemägtigade han sig alla de riken, hans

morfader Ivar hade egl i Sverge och Dannemark. Ha-
rald var blott femton år, då han först blef konung. För
denna hans ungdoms skull trodde många slägter, att de

skulle kunna återtaga de riken, som Ingjald Illråda och

Ivar Vidfamne hade rjckt åt sfg. Derföre voro n)ånga

krig och uppror i början af hans regering. Men han
besegrade alla, och hade sådan lycka, alt han nylljade

hvarken sköld eller hrirnesk i strid; hvarföre äfven fol-

ket trodde, att hans vänner, af fruklan för de många
upproren i hans ungdom, hade gjort el t stort blodoffer

och trolleri, hvarigenom inlet jern skulle bita på Harald.

Dessutom berättades också, att Oden sjelf hade lärt Ha-
rald att på ett fördelaktigt salt ordna sin krigshär, nem-
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Jjgen all dela den i Ire hopar, livilka hvardera voro

framtill spetsiga, men bakåt bredare, så alt i främsta le-

det gick blott en man, i det andra två, i det tredje tre,

o. s. v. En sådan slagordning kallades Sfinfylking,

emedan hvardera hopen var spetsad fiamåt såsom ett

svinlryne. Al tacksamhet för denna lärdom säges Ha-
rald hafva lofvat åt Oden alla dem , som föllo i hans

strider. För allt detta blef Harald slutligen så fruktad,

alt ingen tordes föra krig mot honom, och han satt 50
år med frid i sitt rike. På det icke hans kämpar skulle

iörvekligas, höll han beständiga vapeiiöfningar, och den
som blinkade för ett jxhugg, hvilkel gick ända förbi

iigonbryncn, blef slraxl bortkörd frän hofvel i Lejre

o( h mistade sin -sold, såsom rädd och feghjerlad. Ko-
nung Harald var dock ganska mild, och återlemnade

många falken ål de småkonungar, som Ingjald och Ivar

lördrifvit.

SJUNDE KAPITLET.

HARALD HILDETANDS ÅLDERDOM.

Öda hade med Iladbjart en son, som hette Rand-
ver. Honom satte Harald till sin underkonung i Upp-
sala öfver Svearike och Wcslergölland ; men sjelf bodde

han i Lejre. Randver dog på ett krigståg till England,

hvarefter hans son, Sigurd Ring, blef underkonung i

hans ställe.

När konung Harald blifvil löO år gammal, låg

han af ålderdomssvaghet besläiidigl i sängen, och orkade

litet gå. Dä var ingen, som försvarade hans rike för

de många vikingar, som på alla sidor började anfalla

och härja det. Detta likade hans vänner illa, och mån-
ga andra tjckte också konungen hafva lefvat länge nog.

Några niägtiga män togo derföre del råd, alt då konun-

gen en gång var i karbad, lade de träd och stenar der-

öfver, ämnande så förqväfva honom. Men då Harald
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inäikle deras afsigt, bad han dem släppa sig upp, sä-

gande: (tJag vet nogsamt, all för eder lyclics jag vara
lastgammal, och del han oek så vara. Dock vill jag

ej dö i cll badkar, ulan heldre såsom en konung^y.

Då slogo hans vänner lill och lijelpte honom upp. Der-

på skickade Harald sändemän till Sigurd Ring i Upp-
sala med de Lud : «o/< Danskarna tyckte Harald vara

för gammal, dcrföre ville han falla, som en konung
anstod, uti strid. Han bad alltså, att Ring skulle

samla så stor kiigshär, han förmådde, och dermcd

möta Harald vid Bråviktn i Östergötland. De skulle

då der försöka, hvem som vore mägligast». De bör-

jade således rusla sig, och somliga säga, att de i sju år

beredde sig härtill. Del finnes dock nndra berättelser,

som förtälja, alt Haralds krigsöfvcrsle, Brune, hade med
sin list uppretat konungarna mot hvarandra till detla

krig. Ring hade sitt folk från Svearike, Westergölland,

Norrge och Hclsingland. Der voro också många ut-

märkta kämpar, i synnerhet Ragvald den rådkloke och

Slarkotter, som ansågs (ör den störste kämpe på den tiden.

Haralds liär var fiån hela Danncmark, Östergötland och

norra Tyskland. Hären samlades i Öresund, och var så

slor, alt man kunde gå på flottan såsom på en bro öf-

vcr hafvet från Seland till Skanör. Uti konung Haralds

liär var Ubbe från Friesland den namnkunnigasle. Der
voro ock Irenne sköldmör, Ursina, som bar Haralds ba-

ner, Hcide och Veborg, och dessutom många andra

stora kämpar. Derpå möttes liärarna på Bråvallahed i

Östergötland Harald utsände sin fällöfvcrste Brune för

alt ef erse, huru Ring uppställt sin här. Då han åter-

kom och berättade, alt Rings här stod i svinfjlking,

sade konung Harald: aHcem hafvcr lärl konung Bing

del? Trodde jag dock, att ingen kunde del, utom Oden
ock jag. Eller vill Oden nu göra mig scgerlös, det

jag aldrig förr varit? Vill jag då heldre, all han lå-

ter mig falla med hela min här i striden». Derpå lät

han Biune u|>j>s1älU folkel, och cmcdun hau sjelfejför-

n)åddc gå; lät hau sälla si~^ i en vagn.
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ÅTTONDE KAPITLET.

BRÅVALLA SLAG.

(Omltring 740 år efler Kr.)

När allt således var färdigt, läto liöfdingarne Masa
i krigslurarna, hvarpå härarna uppgåfvo ett stort här-

skri, och gingo så emot hvarandra. Dot blef nu ett

skarpt och träffcligt slag, och de gamla sagor förtälja,

all ingenstädes i ISordlauden har så mycket och ulvaldt

folk slridt tillsammans. När slaget varat en stund, gick

Ubbe den Frisiske fram ur konung Haralds krigshär

mot fienden. Främst i spetsen af konung Rings fjlking

gick kämpeu Ragvald den rådkloke, och mot honom vän-

de sig Ubbe. Dä såg man emellan dessa slorhuggandc

män elt hårdt och märkeligt envig, der många och för-

färliga hugg utdelades och uppburos. Dock luktades det

så, alt Rfigvald måste segna död ned till jorden. Der-

på nedhögg Ubbe också kämpen Tryggvc, som stod näst

Ragvald, När Adils söner från Uppsala s3go delta,

vände de sig begge emot honom, men så märkelig käm-
pe var han, alt han fällde dem båda, och den tredje,

Yngve, derlill. När konung Ring såg detta, ropade han
hugl: aatt del vore skam läla en man så förhäfva sig

öfver en hel här; och hvar är i\u Starkollcr, som Ull-

förcne aldrig fruktade stiga fram i striden?» Starkot-

ter svarade: aDenne Ubbe är ed hårdt mannaprof, och
svårt är det nu att vinna, herre! dock vill jag ej un-

dandraga mig». Derpå gick han n)ot Ubbe, och skif-

tade de många och väldiga hugg sinsemellan. Slutligen

gaf Slarkotter Ubbe elt ganska svårt sår, men hade sjelf

föiut fått sex stora sår, så alt Slarkotter tyckte sig al-

drig tillförene hafva varit i sådan vånda. Nu trängde

krigshoparna ham på båda sidor emellan dem och ål-

skilde begge kämparna. Ubbe nedhögg då kärnpcn Ag-
nar, dei på fattade han svärdet med begge händerna, och
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röjde sig en bred väg Ivärligenom kung Rings krigshär,

varande nu blodig allt upp till axlarna. Bakom Rings

krigshär voro Telemarksboarna från Norrge uppslälldii.

Deras förnämsta idrott var alt skjuta med båge, så att

den öfiiga bären Ijckte sig liafva liten bjelp al' dem,

derföre hade de fält den bakersta platsen. När de nu

sågo Ubbe komma niidt igenom hären mot sig, sade de

sinsemellan: ((Nu skall del rönas, all vi äfven äro

tappre män, och icke sa ringa, som de andra akla

oss före ; och vi låta denne vara skollmål en stund

för våra pilar». Hadder, Hörde och Hroallder ibland

dera voro så goda skyttar, att de sköto igenom Ubbe med
ljugofyra pilar. Dock felades honom ej frimodighet,

utan försvarade han sig tappert, allt tills han föll död

ner. Han hade då förut nedlagt sex kämpar och sex-

ton andra män , samt dessutom illa särat elfva andra

kämpar.

Sköldmön Veborg gick nu fram mot Svenskarna

och fällde kämpen Söte. Derpä mölte hon Slarkolter,

och slogos de; men hon var sä vig och skicklig att föra

vapen, alt hon gaf Slarkolter ett hugg, hvarmed hon

lösskar köttet på kindbenet och hakan. I detsamma

kom Torkil djerfve derlill, och nedhögg henne* men
Slarkolter stoppade skägget i munnen och bet deri,

qvarhållande sålunda det lösa köUel, och var han nu
blelven niägta vred. Han bröt häftigt in i danska krigs-

hären, och nedhögg kämparna Hake, Ella, Borgar och

Hjorter efter hvarandra. Derpå rusar han mot sköld-

mön Ursina, som bar konung Haralds baner. Hon sa-

de då: aVisst är det dödsraseriet, som kommit på dig,

och lärer nu din dödsdom vara för handen». nFörsl

skall du fälli konungens baner», sade Slarkolter, och

dermed högg han venstra handen af henne. I detsam-

ma angrep kämpen Brac honom, men Slarkolter fällde

både honom och kämparna Grepe den gamle och Håle,

men han fick också sjelf många och stora sår. När nu
Harald såg det myckna manfallet bland sitt folk, ställde

han sig på knä i vagnen, emedan han ej förmådde atå
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på aunat säll, och log ett kort svärd i livardeia ban-

den. Derpa lät ban köra vagnen niidt ibland fienderna,

huggande och slickande på båda sidor om sig, och fäll-

de på delta sätt n)ånga män, och tjcktcs h.in vara myc-

ket manlig, samt göra stora bragder efter sin höga ålder.

Slulligen slog hans egen fällöfvejste, Brunc, honom med

en klubba på hjelmen så, alt hufvudel remnade och ko-

nungen störtade död ut ur vagnen. iSär konung Ring

såg vagnen tom, förslod han, att Harald vore slagen.

Han lät derföre blåsa till stillcslånd, och erböd danska

krigshären frid och skousiiiål, som den ock antog. Aji-

dra nioigonen läl konung Uing noga ransaka på valplat-

sen eller Haralds hk. Först mot middagen fanns det

under en stor hög af döda. Hing lät "upptaga, tvätta

och hederligen sköta det efter gammal sed och lägga

det i konung Haralds vagn. Derpå uppkastades en gan-

ska stor hög. Sedan spändes den häst, som dragit Ha-
rald under striden, för vagnen, och drogs så kouuiiga-

likt t in i högen. Der slaglades hästen och konung Ring

lät bära dit in sin egen sadel, och gaf den åt sin frän-

de konung Harald, bedjande honom med den rida och

gästa Oden i Valhall. Derpå läl han göra ett stort

gästabud och graföl. Innan det slutades, bad han alla

kämpar och förnämliga män, som der voro, all med gåf-

vor och prydnader hedra konung Harald. Då inkasta-

des dit många dyrbara ting, stora armringar och goda

vapen. Derpå blef högen noggrannt lillsiuten och för-

varad. Men konung Hing blef nu cns.un rådande ölvcr

hela både Svea- och Dauavålde.

NIONDE KAPITLET.

SLAGE r A U) JAIINAMODIK.

Konung Sigurd Hing egde till dioltning Alfhild,

doller af konung Gandali i Alfhem *j. Hon var ganska

') Allliem var Baliusiän» gatiila iiauiit.
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skön Ull utseendet, såsom liela hennes slägt. Med
henne h^de han en son, som kallades Ragnar, hvilken

hlef mycket slor och stark, liksom hans stamfader Ivar

Vidfamne, men dertill bråddes pu sitt möderne, emedan
h.m blef den skönaste man.

Pä denna tiden voro tvcnne mycket ryktbara kun-

gar i Tyskland, Gunnar och Ilogne. De voro konung

Gjukes söner och kallades derföre Gjukungar. Men som

Sigurd Ring var en ganska mäglig konung, så trodde

han, alt ingen tordes stå honom emot. lian skickade

derföre sändebud till Gjukungarna, all de antingen skulle

betala skatt eller strida emot honom. Gjukungarna val-

de det sista, och sändebuden utstakade med hasselstänger

den blifvande stridsplatsen vid Jarnamodir i Holslcia.

Sommaren derpå möttes krigshärarna der, och Gjukun-

garne hade med sig sin svåger Sigurd, som kalladej

Fafnishane, emedan han ihjelslagit ormen Fnfner. Den-

ne Sigurd var den störste och förnämste kämpe, som
omtalas i de gamla sagorna, och hans like säges aldrig

hafva funnits. Sigurd Ring var sjelf i krigståg mot Ku-

rerna, derföre anfördes nordiska hären af hans båda

svågrar, Alf och Alfarin. Der blef nu ett häftigt fäk-

tande, ty dcsse bröder gingo manliga fram i striden.

Det var ock med dem en stor man, likare en jätte än

en karl. Han bröt in i Gjukungarnas här och dräpte

hästar och folk omkring sig, så att ingen kunde stå

honom emot. Konung Gunnar, den äldste af Gjukun-

garna, sade dctla oj länge duga, ulan bad Sigurd gå

emot denna mandiåparen. Sigurd Fafnisbane gjorde så,

och frågade ahrnn han vore». «Jag är Slarliotler,

Slorvcrhs son från Norrgen, sade dm store mannen.

vNog hafver jag hö; I dig omtalas», svarade Sigurd,

umcn oftast till det värsta, och lör du derföre ej spa-

ras». (sHvem är dun, genmälle Starkotter, usom är så

slor i orden mot mig?n «Jag heter Sigurd», sade den

andre. »Ar del du, som kallas hafnishane?» frågade

Staikotter åter. cSti är det», svarade Sigurd. Då blef

Stajkolter rädd och skyndade sig undan, men Sigurd
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slängde sitt goda svärd Gram efler StarKolIer, så att

fästet träffade denne på käkbenet, och tvenne oxelländer

flögo ut dervid, och ansågs delta vaia ett ganska nesligt

hugg för Slarkoller. Men han flydde ur striden, och

med honom hela den nordiska krigshären. Gjukungarna

loro hem i sitt land igen och sulto der i fred. Men
det var en sägen, alt dessa SlarkoUers oxelländer voro

så stora, alt en af dem sedan nyttjades till klockkiäpp

i cll kyrklorn i Dannemark.

TIONDE KAPITLET.

SIGURD RINGS DÖD-

Konung Ring vnr nedfaren till Viken *) , for alt

hilägga några Ivistigheter mellan undcrkonungarna, och

var han nu ganska gammal. Det hölls då ett stort of-

fer, dit mycket folk kom, och ibland andra konung Alfs

dotter från Wendsyssel **), som för sin skönhets skull

kallades Alfsol. Oaktadt sin ålderdom blcf konung Ring

förälskad i henne och begärde henne sig till äkta; fast-

än Gudarna sådant vid ett otler hade afstyrkt. Men
Alfsols bröder, Alf och Inge, nekade aafl gifva en så

sJivn mö ål så gammal och skrynklig gubbe». Ring

härmades högeligen, att hans egna undcrsålare vågade

gifva honom sådant svar; och förkunnade dem derföre

krig efler offrets slut. Nu voro väl Alf och Inge tapp-

ra män, likväl fruktade de konung Rings öfvermagt; och

gåfvo derföre Alfsol förgift, på det hon ej skulle falla i

Rings händer. Sedan gingo de mot konungen; men
manfallet vände sig snart på brödernas sida. Alf blef

nedhuggen af Ragnar, som nu var med sin fader, och

häraf fick namnet Alfsbane. Inge föll också, och deras

*) Viken kallades norrska och bohuslänska kusterna vid

Katlcgal.

**) Wendsyssel var ett härad på Jutland,



9fi SlUCHD RIiX^S DÖD.

liär fljdde. Sif^mcl, som sjelf hade blifvit myckel sårad

i striden, belallde uppsöka Alfsol, och då han bloll fick

hennes lik, ville han ej längre lefva. Han lät dfrföic

lära alla de döda kropparna på elt skepp. Sjelf satte

lian sig vid styret i bakstammen, och lade AHso! bred-

vid sig der. Sedan lät han med svafvel och beck itän-

da skeppet, hissade upp alla segel, och styrde med en

stark vind ut till hafs, sägande vsiij vilja komma med

pralil och som en berömlig konung till Odenn. Då

han kom utom skären, stack han svärdet igenom sig sjelf

och föll sa död öfver sin älskade Alfsol. Skeppet dref

ut till hafs och förj^icks der; men Uagnar lät sina män

på strandbrädden uppkasla en slor hög.
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SJUNDE BERÄTTELSEN.

OM RAGNAR LODBROK OCH HANS SÖNER.

FÖRSTA KAPITLET.

OM J ORA BORGARHJORT.

Pä denna tid v..r uli Östergötland en rik och mäg-

lig j;ul, bennmnd Heiröd, Han liHrstammade frän Åsar-

na genom Odens son, Göte, och var sje!f mycket beryk-

tad för sin tapperhel. lian hade en dotter, kallad

Tora, och alla sade, alt lion var den skönaste och för-

ståndigaste jungfru, och en sådan, som bättre är att ega

än umbära. Hon fick det tillnamnet Borgarhjort, eme-

dan hon satt i ett loft, omstängd med en skidgård, som

en borg, och derföre, att hon i skönhet sä öfverlrälYa-

de andia qvinnor, som hjorten andra djur. Jarlen ville

på allt sätt fröjda henne, derföre gaf lian henne en lilen

och mycket fager lindorm, som han fått i ett trollägg

uti Bjirmaland. Ormen var i början ringlaggd i en

lilen ask, men begynte snart att växa så, alt han ej

mera fick rum i asken. Slutligen växte han så mycket,

alt han ej rymdes i kammaren, utan låg utanför rundt-

omkring skidgården, varandes så stor, alt hufvud och

stjert nådde tillsammans. Han blef tillika sä argsint

0(h ond att vidlä?, att ingen tordes gå till jungfrun,

mer än den, som gaf ormen mat, och förtärde han en

hel oxe i målet. Jarlen tyckte sig hafva mycket men

af allt detla, orh gjorde slutligen det löfte, att han skulle

gifva sin dotter med stor hemgift ät den man, eho del

vore, som dräpte ormen. Delta löfte spordes vida om-

kring; men så stor var allas fruklan för ormen, att in-

gen vågade försöka vinna den höga lönen.
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ANDRA KAPITLET.

RAGNAR FÅR TORA BORGARHJORT.

Rwgnar, Sigurd Rings son, var vid denna lidctl

fullvä\l, och for omkiing med godt manskap på sina

liärskepp, och ansågs redan vara en makalös kämpe.

Han hörde Herröd jarls löfle omtalas, men låtsade, som
han ej gåfve någon akt derpå. Emedlertid lät han göra

sig en underlig klädnad af ludna skinn, samt en lika-

dan kappa. Dessa lät han koka i beck, sedan draga i

sand och sist tillhårdna. Sommaren derpå höll han

med sina skepp till Oslergölland och lade dem der i en

lönvik. Tidigt i ljusningen näsla morgon påtog Rag-

nar sin underliga klädnad, gick ensam upp på landet,

hegifvande sig till jungfruburen. Han såg då, hvar or-

men låg, stolle till honom med spjutet, och innan or-

men hann försvara sig, gaf Ragnar honom den andra

slölen, tryckande så väldeligen till, att spjutet gick tvärt

igenom ormen, hvarvid ormen log sig så hårdl, att han

ristade spjutskaftet tvärt utaf. Ormen sprutade väl myc-
ket etter öfver Ragnar, men den hårda kläduingcn af-

höll det. Ormen hade äfven fått sitt banesjir, och så

stort gny vardt i hans dödskamp, att hela jungfruburen

danade deraf. Härvid vaknade qvinuorna i löftet, och

Tora tillade ut genom vindögat *) för att efterse, livad

det vore. Hon såg då der utanför en storväxt man;

men, som det ännu var blott i grådagningen, kunde hon
ej klart skönja hans anletsdrag. Hon frågade derföie,

uhvem del vore och hvad han ville ?a Ragnar svarade

då med detta qväde:

För vana cjvinnan och visa

Ville jag lifvct våga.

Fjällfisken (ormen) fick dödssår

Af femtonårig yngling.

') Vindöga, öppning pS vfiggen i ställel för fönster; iWng»
des med träd luckor.
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Mera sade han ej, utan gick straxl bort, hafvande

med sig det afbrutna skaflet, men sjelfva spjutet slod

qvar i såret på ormen, Tora förstod, alt han omtalat

sitt ärende och sin ålder, och undrade hon, om det va-

rit en menniska eller ett troll, emeJan hans växt var

jättelik, hälst för hans år. Om morgonen blef allt delta

bcrätladl för jarlen, som borttog spjutet, och befanns

det så tungt, att få förmådde föra det. Han lät då

påljsa ett allmänt ting öfvcr hela sitt välde, tänkande,

atl den, som dräpt ormen, skulle till bevis derpu med-

föra det afbrutna spjutskaftet.

Ragnar försporde också till sina skepp, att ting var

slänidt i grannskapet. Han gick derföre dit med hela

sin här, och stannade med den ett stycke från den öf-

riga folkhopen. Jarlen stod nu upp och begärde ljud.

Han alackade först de församlade männerna, att de

hade efterkommit hans kallelsen. Sedan berättade han

liela händelsen med ormens död; bedjande tillika, (.lall

den, som cgdc det passande spjutskaftet, skall fram-
visa det, sägande sig vilja hålla sitt löfte mot hvcm
det vore, hög eller låg». Nu blef spjutet kringburet

för alla, men ingen kunde uppvisa skallet. Slutligen bars

det också för Ragnar. Han sade da spjutet vara sitt,

och uppviste skaftet, som dermcd noga inpassade. Då
förstodo alla, att det var han, som slagit ormen. Jarlen

lät derföre göra ett stort gästabud åt honom och hans

män. Då Ragnar der fick se Tora, tycktes hon honom
vara öfvermåttan skön, och han begärde henne derföre

sig till drottning. Delta blef honom jakadt, och v^rdt

alliså gästabudet till ett stort och präktigt bröllop för-

vandladt. Efter delta förde Ragnar sin drottning hem i

sitt rike, och blef han mycket berömd för denna färden.

Tillika fick han för sin underliga klädnads skull till-

namnet Lodbrok, d, v. s. hiden byxa.
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TREDJE KAPITLET.

TOR.\ BORGATlllJORTS DÖD.

Efler della satte Ragnar sit< alt styra sin farlers

rike. Sjelf bodde lian i Lejre, men hade Harald Hilde-

laiids son, Eisten-Bell, att såsom underlonung regera i

Uppsala öfver Svea välde. Ragnar älskade Tora ganska

mycket, och salt för hennes skull ofla hemma i sitt rike,

dragande ej så mycket iil på vikingatåg som tillförene.

Tora gaf honom Ivenne söner, Erik och Agnar, hvilka

blefvo både fagrare och starkare än andra människor,

och fingo derlill lära allsköns idrotter och öfningar.

Det hände en gång, att Tora blef sjuk, och tilltog dst

så, alt hon slutligen dog deraf. Delta tycktes Ragnar

en stor sorg, och sade sig icke mer vilja ega någon

qvinna. Han Irifdes nu ej mera hemma, utan satte

^ina m;in och söner att styra sina riken, farande sjelf

ut i härnad för att skingra sin soig.

pjeude kapitlet.

OM ASLOO.

Sigurd Fafnishnne i Tyskland var, som förhemäldt

Sr, den störste hjelle bland alla de folk, som lala det

nordiska språket. Han hade med sköldmön Brynhilda

en dotter, som kallades Aslög och iippföddes hos Hei-

mer, Hiynliildas fosterfader. Sigurd Fafnisbane blef sri-

ken af sina svågrar och dödad, tillika med hela sin ätt,

och Brynhilda afhände sig sjtlf lifvet af kärlek till Si-

gurd. Men Heimer sörjde så mycket sin foslerdotteis

död, alt han ej mer Irifdes hemma, eller kunde sköta

sina egodelar. Som nu Aslög var den enda öfverlef-

vande af Sigurd Fafnisbanes illl, så förslod Heimer, all

Si-
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Sigurds fiender skulle leta eder all förgöra lienue. Han
lät alltså förfärdiga sig en ganska stor harpa , uli livil-

ken han gömde flickbarnet jemle mycket guld och dyr-

barheter. Derpå började han vandra upp åt Nordlan-

den undan Sigurds fiender, bärande alltjemut harpan med
sig. Då han köm till strömmar i ensliga skogslundar,

lät han jungfrun någon gång stiga upp ur harpnn och
Ivå sig; men annars var hon beständigt der innelyckt,

och då hon gret ibland, tyckande sig vara ensam och
öfvergifven, så slog Heimer på harpan så konsteliga, alt

junghun tystnade och lyddes derpå. Men sjelf irifdes

Hpimer ingenstädes, och all verlden tycktes honom öde

och tom, sedan Sigurd och Brynhilda voro borta.

Jifler långa vandringar kom han en qväll till ett

torp, som hette Spangarhed, i Norrge. Der bodde blott

Ake, en gubbe, med sin käring, Grima. Hon var ensam
hemma och frågade ahvem han vore». Han sade vsig

vara en slafkarl (tiggare' samt begära härberge öfver

nallenn. Men då han värmde sig vid spisen, såg Grima
vid eldskenet en gyllene armring skimra fram undan
Heimers slitna kläder, samt något dyrbart broderadl klä-

de sticka ut ur harpan. Grima jakade då till hans be-

gäran, men sade, ualt han svårligen leundc fä någon
ro i stugan, för hennes och hennes gubbes munkäb-
bel. Hon bad honom derföre lägga sig ute i en lada»,

och Heimer gjorde så. — När gubben litet derefler kom
hem, berättade Grima hela denna händelse, samt råder

gubben <(of/ mörda Heimer i sömnen, de skulle då få
rikedomar nog alt lefva af utan bekymmer och ar-
beten. Gubben svarade, uatt det syntes honom illa gjordt

svika sin gäst». Men Grima säger: vLitet är du man
för dig och ganska rädd. Dock skall du antingen
dräpa honom, eller också tager jag honom till man
och vi dräpa dig. Och må du det veta, att han ville

locka och tubba mig i qväll före din hemkomst». Här-
öfver blef gubben Ake niägta uppretad, och gick det

alltså, som käringen ville. De smögo Ull ladan, och gub-

fryxells Ber. I. S
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len IjÖgg med yxan den sofvande Heimer banesår. Pel'-

på Luro de harpan in i stugan och slogo der upp eld.

De ville nu öppna henne, men hon var så konstigt sam-

manfogad, alt de ej kunde utleta det, utan måste sön-

derbryta henne. De funno då der mycken rikedom,

men derjemte flickebarnet. Dä sade gubben: «iVtt san-

nas ordspråket, all olycka följer den som svikit god-

trogen gäst». Grima fragyde Aslög nhvad hon lictlcn?

Men Aslög svarade intet, ulan Jålsade vara stum. villa

går det med vårt förctagn, sade gubben, uoch efter

min spådom: eller hvad skola vi nu göra med delia

barnet ?>i Grima sade: uVi skola utgifva del för vårt

eget barn, och skall hon kallas Kråka efter rnin mo-
der». vDet lär ingen tron, svarade gubben, (^alt vi, som
äro så fula och vanskapliga hjon, kunna hafva en så

fager dotter», ulcke lär du hitta något godl råd»,

genmälde käringen; «mcn jag skall nog sörja derför.

Jlon skall hafva tjära öfier hufvudcl, så tror jag, alt

håret ej skall växa så mycket. D.rlill skall hon vara
trasigt klädd och förrätta de hårdaste sysslom. Si

skedde, och Aslög växte der upp i slor fattigdom, och

talade aldrig, ulan ansågs vara slum.

FEMTE KAPITLET.

RAGNAR FINNER ASLÖG.

Vid denna tiden for Ragnar Lodbrok omkring på
vikingatåg föv alt fördrifva soigen öfver Toras död. En
sommar höll han till Norrge och lade en qväll sina

skepp i en vik. Om morgonen sändes malsvennerna i

land för atl baka bröd. De sågo ett hus der bredvid,

dit de gingo för att kunna baka med mera beqvämlig-
het; delta var Spangarhed. Kråka hade tidigt om mor-
gonen gått ut för alt valla kreaturen; men då hon fick

se, att så många skepp voro dilkomna, började hon
tvätla och kamma sig, ehuru Grima sådant förbjudit.
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Hon var nu den skönaste qvinna , och hennes här sä

långt, alt det rSckte öfver henne på alla sidor till mar-

ken. Hon gick sedan hem, och hade niatsvennerna då

redan börjat elda bidiugnen. De frågade Grima, nom
Kråka vore hennes doUer». Grimajnkade härtill. uOUha
aren j då», sade niatsvennerna; «<y hon är den skö-

naste jungfru, men du myckel ful och Iroll-lik». Grima

svarade: aJag hafver också varil hållen för ganska

dägclig den lid, jag var i min faders by; fasl ingen

nu mera kan se del, emedan jag myckel förändrats)).

De begärde nu, alt Kråka skulle knåda degen åt dem,
men de sjelfva skulle baka och steka brödet. Kråka

gjorde såj men matsveniierna kastade allijerant ögonen

eller henne, försummande så sitt göra, att allt brödet

blef illa brändt. När de kommo ålcr till skeppen, sade

folkel, att de borde slraQas för deras vårdslöshet, ly al-

drig hade bröd varit så jemnilla bakadt. Ragnar efler-

fiugade orsaken härtill, och matsvenneriia bekände allt,

sägande sig aldrig halva sclt vanare jungCiu. ijlon är

dock icke jeinnskön med Tora», sade ll:ignar; men de

påstodo henne i ingen del vara sämre. Dclla tycktes

Ragnar mycket sagdt, och förorduadc han derförc några

män, som skulle ellerse, om så vore, annars skulle niat-

svennerna lida stort straft", emedan de skymfat Toras

minne. Det stormade myckel den dagen, så att sände-

männen ej kunde fara. Da de dagen derpå lagade sig

tilheds, tillade Ragnar: natt om Kråka vore lika skön,

som Tora, skulle hon komma ned till Ragnar, hvar-

ken klädd eller oklädd, hvarken mall eller fastande,

hvarkcn ensam, rj heller med sällskap». Sändeinän-

nerna foro åstad, och funno ej för mycket vara sagdt

om Kräkas skönhet. De framförde dciiöie sin konungs

helsning och bud. När Giima det hörde, sade hon:

uden konungen lär ej vara vält klok». Men Kråka

sade: aall hon skulle efterkomma hans begäran, dock

ej förr än följande dagen». Dermed foro sändebuden

lill skepps. Morgonen derpå kom Kråka till stranden.

Hon hade då sitt hår utslaget rundl omkring sig samt
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omvefvadt med elt näl. Hon hade förut ätit en hvlt-

lök, samt hade gubbens vallhund ined sig, och trodde

hon sig så hafva uppfyllt Ragnars begäran. Hon gick

ej om bord förr, än hon fatt löfte om frid och säker-

het för sig; hvarefler Ragnar ledde henne in på kungs-

skeppet i lällel, och tjckte sig aldrig hafva funnit va-

nare mö. De talades vid en stund; slutligen qvad han:

Väldige verldsfader!

A'äl du nu gjorde,

Om mön, den milda,

Mig månde nu famna.

Kråka svarade:

Har frid Herren lofvat,

Hålle han den också!

Kråka liar kommit.

Konungen låte henne fara!

R ignar bad nu sin skatlgömmare framtaga den guld-

sömmade sillkjorlel, som Tora hade eg», och böd den

åt Kråka med dessa orden:

Förstår du väl sådant?

Vill silfkjorleln du hafva,

Som Tora-Hjort prydde?

Dig passar den väl.

Lekt hafva de hvita

Hennes händer på denna.

Fager och vänlig

Hon var mig till döden.

Kråka svarade:

Ej törs jag taga

Tyget, det silfmärkt.T,

Som Tora-Hjort prydde;

Det passar ej mig.

Kr^ka jag kallas.



BÅGNAR FÅK KlUKA. iOl

I kolsvart vadmal

Jag pa stenar vid ät randen

Ständigt getter drifvil.

i(Och vill jag nu fara hem», sade Kråka; <t»)fn

em konungens hug ej skiftas, må han framdeles sän-

da efter mig». Härpå går hon till Spånga rhed.

8JETTE KAPITLET,

RAGNAR FÅR KRÅKA.

Ragnar for dit lian hade änmat sig; men det diöj-

de ej länge, fönän lian kom tillbaka till Spang;irlied

och sände män efter Kråka. Hon gick då för Åke
och Grima och sade vsig vilja bortfara. Och vrl jag

väl», sade hon, natljdruptcn min fosterfader, och har
ingen gjort mig större men än j. Dock vill jag ej

göra eder något ondt; men det önskar jag, att hvar
dag må hlifva eder allt värre och den sista aldra-

Värst». Härmed gick hon till skeppen, och blef der

väl emottagen. Om qvällcn ville Ragnar, att de skulle

hvila tillsammans, men Kråka afslog det, sägande det

vara hederligare både för dem och deras aifvingar, om
de väntade, tills rigtigt bröllop vore hållet hemma i

hans rike, och Ragnar lät henne råda deri. Då de kom-
mit hem, tillställdes der ett dyrbart gästabud, hv.jjun-

der Ragnars bröllop blef drucket. Ragnar fick många
sörwr med Kråka. Den äldste hette Ivar. Han hade

öfverallt i kroppen brusk i stället för ben, och kunde
derföre icke gä , utao måste låta bära sig på bår. Han
var mycket storväxt och stark, och dertill ganska vis

och förståndig. Den andra helte Björn. Han fick sedan

det tillnamnet Jemsida, emedan han aldrig bar något

harnesk i striden, ulan gick med bar kropp, så alt fol-

kel trodde att han genom trolleri ej kunde såras. Den
tredje helte Uvilserk och den (jerde Rognvald. De växte
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upp och Llcfvo stora ocli slarka niänjOcli liiidc sig all-

sköns korjsler och idrotter.

SJUNDE KAPITLET.

RAGNARS SÖNER INTAGA IIVITABY.

De jildre bröderna, Erik och Agnar, voro emcdler-

lid ute i härnad , och förvärfvade sig mycket egodelar

och beröm. De yngre bröderna tyckte sig ej heller

böra längre sitta hemma, ulan häldre fara bort och vin-

na ära och loford. De fingo alliså af Ragnar härskepp,

med hvilka de höllo ur landet, hafvande många strider

men allljemt seger, så att deras rikedom och manskap

förökades. Ivar sade nu, uatt de borde företaga något

svårare, så all man rikligt kunde få röna deras rask-

hel; och ville han, all de skulle angripa staden Hvi-

taby *); ty dit hade många tappra konungar, äfvcn

deras fader, Ragnar, kommil, rnen alla hade måst fa-

ra derifrån med oseger, för stadsfolkets lapperhcl och

det myckna trolleri, der öfvades». Bröderna jakade

liärtill och seglade alltså till Hvitaby. De förordnade

sin broder Rognvald med något folk att stanna qvar vid

stranden, dels för alt vakla skeppen, och dels emedan

lian syntes dem för ung till en så svår strid, som de

nu väntade. Dcrpå gingo de upp mot borgen. Men de

gamla sagor berätta, att der funnos tvcnne qvigor, som

voro så förtrollade, att ingen mägtade slå dem emot,

eller höra deras ramande. Borgfolken ställde sig upp
emot brödernas folk, och släppte qvigorna lösa, hvilka

lupo fram med ramande och elt elakt läte, så alt hären

förskräcktes dervid. Detta ser Ivar, der han bars på
sköldar, lian lager alltså sin båge, och skjuter dermed

qvigorn:H till döds, hvarefler striden började vända sig.

Emedlcrlid säger Rognvald vid stranden till bina män;

') En stad i England.
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tSalla äro mhia bröder och deras foUi, som hafva slik

skämtan och lidsfördrif. Oss hafva de här qvarlem-

nat, emedan de allena vilja hafva äran; ly sholom vi

ef eget råd gå dit upp». De gjorde så, oeh Rognvald

{;ick så liäfligl fram i striden, alt han snart föll; men de
•• ridra bröderna fördrefvo slutligen borgfolket, borttogo

il! lös egendom, nedhrölo hela horgen och foro derp t

1 CiJJ.

ÅTTONDE KAPITLET.

KRÅKA GIFVER SIG TILLKÄNNA.

Oslcn med tillnamnet Beli, Ragnars underkonung i

Uppsala, var miiglig och slug, dock illrådig. Han var

en stor ofterman, och det förläljes, alt han hade en för-

trollad ko, kallad Sc-be/ja *), ål hvilken han offrade;

och då fiender kommo i landet, , släpptes Se-belja ut

mot dem, livilka då af hennes ramande och trolleri

skulle blifva så förvirrade, att de Lörjnde slåss sins emel-

lan. För detta allt var konung Osten myckel fruktad

och satl i god fred.

En sommar kom Ragnar dit, och Osten lät göra elt

stort gästabud emot honom. Osten hade en dotter, be-

nämnd Ingeborg, hvilken var myckel frid och skön, och

befalltc han henne skänka i för sig och Ragnar på gä-

stabudet. Då uppkom del talet bland Ragnars män,

ött det vore hederligare, om Ragnar hade sådan konun-

gadotter som Ingeborg, än en torparedotler som Kråka,

till drottning. Dessa ord kommo slutligen till Ragnars

öron, och tyckte han männerna ej hafva illa talat. lian

trolofvade sig derföre med Ingeborg, men bröllopet

uppsköts till näsla sommar. Derpå for Ragnar hem,
men förbjöd sina män att omtala för någon denna trolof-

ning. Kråka gör elt stort gästabud emot honom, och

om qvällcn, dii de hvila tillsammans, frågade hon honom

*) D. ä. ständigt ramande.
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efter tidender. Hau sade sig inga veta. tnOm, dig ej

lyster all bcrälla lidendcm, siiger Kråka, vså må jag
göra del; och är del sällsamt, atl en konung trolof-

var sig en qvinna, och har dock en annan förut.

Men jag vill nu uppenbara för dig, all jag ingalunda

Är en torpare dotter, ulan en knngsdoltcr af myckel

högre börd än Ingeborg, både på fäderne och mo-
demen, nlhcm var då din fader?» frågar Ragnar.

Hon svarar: aDel var Sigurd Fafnisbane, och min mo-
der var sköldmön Brynhilda, konung Budles dottern.

nOlikligl synes mig», s.-ide Ragnar, uatl deras dotter

skulle heta Kråka, och uppfödas på Spangarhedn.
Men hon berättade nu sitt rälta namn vara Aslög, samt

allt livad bonne händt, och tillade hon, uall Ull tecken

på sannfärdigheten häraf, skulle den son, med hvil-

ken hon nu gick, hafva liksom en orm uti sitt ögan.

Någon lid dcrefter födde Aslög en son, som också hade

bemälte tecken, hvarföre han äfven vardt kallad Sigurd
Orm i öga. När Ragnar försporde delta, gladde han
sig högeligen deråt, tänkte ej mera på Ingeborg, ulan

jilskade Aslög nu ej mindre än i början.

NIONDE KAPITLET.

AGNARS OCH 13RIKS DÖD.

Konung Östen tyckte sig och sin dollcr vara s'or

sidvördnad bevisad, då konung Ragnar ej ville hålla sin

Ijolofiiing. Alltså uppstod fiendskap mellan båda konun-

garna. När Agnar och Eiik hörde detta, rustade de

sig atl Iiärja på Sverge. Då de sköte ut fartygen, kom
en man all slå i vägen för Agnars skepp, så alt han

dcraf fick sin bane. Detta tyckte folkel vara ett ondl

förebud, men bröderna aktade ej dcrpå, utan höllo än-

då till Sveigc. Der framforo de brännande och härjan-

de alll ända till Uppsala, der Osten genom pilbud och

budkbflar samlut en stor här emot dem. Han dolde Ivä
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tredjedelar af hären jeinte kon Se-liclja uti en sl<og der

bredvid, och den öfriga tredjedelen uppslog sina häi bo-

dar på fällei. Då bröderna franikommo och sågo Ostens

här, tyckte de sig dermed vara jemnslarka, och angrepo

den med stor fiimodighet. Men, då de voro invccklaiie

i striden, framkom den öfriga delen af konungens krigs-

här, och blef det så svårt lör bröderna att stå emot öf-

vermaglen. Derlill berättas, att deras män blefvo så för-

virrade af Se-beljns bölande, att de började strida sins

emellan. Agnar och Erik värjde sig ändå manligt, och

brölo flcre gånger tvärt igenom Ostens troppar. Slnlli-

gea måste dock Agnar falla, hvilket då Erik såg, stridde

Jian förlvifladt, ej aktande, om han der fölIe eller rj.

Slutligen bicf han dock i denna vefvan öfvermnnnad och

fasttagen. Sedan gick Osten till Erik och böd honom
Il ed och försoning, läggande dertill, att han ville gifvn

Erik sin dotter Ingeborg som bot för Agnars död. Men
Erik qvad deremot:

Jag ej vill för broder min
Jungfrufamntag köpa.

Icke höra, huru Oslen

Ilelsad varder : Agnars-bane.

Eljest grete mig ej modei-;

Män ej drucke då mitt minne.

Låten derför spjutens spetsar

Slinga mig igenom lifvetl

Han begärde derpå, natt hans tnän shuUe få fara
7ned frid hem igen, men att spjut shullc sällas ned i

vallen med uddarna uppåt, och han sedan liastas på
dem». Östen sade adella slola sle, änshönt Erik ut-

valde det, som vore illa för dem hegge^. Då spjuten

voro nedsatte, drog Erik en ring af sin hand, och lem-

nade den till sina män all frnmbäins till Aslög, qvä-

dandc sålunda:

Port skolen i orden föra:

Fallne äro Eriks kämpar.
Svårt lär Aslög söija

,
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Så snaii idiii död lion spörjer.

Skall ock deu sljufniodreu

Sina söner det säga.

Beipä hlef han kastad på spjuten; då såg han eu

koip Hyga öfver sig, orh qvad då;

Här klankar nu korpen

Hcgt öfver hufvudet.

Godt gästabud vill han sig

Göra af mig.

Illa lönar han de många stekar,

Jag i strider honom skurit.

Derpå lät han sitt lif med stor frimodighel, m€»i

hans män foro åter till Lejre. De funno Asiög ensam
hemma, ty Ragnar var ute i härnad, och hans söner

likaså. Männerna trädde fram för henne, och sade sig

vara Agnars och Eriks likmän. Då frågade hon med
stor ångest, ahvad lidendcr de förde? Om Svearue voro

i landet, eller om Jwimngasöner fallit?n Härpå förtälj-

de männerna, huru allt tillgått, och när de kommo till

Eriks qväJe, då han skickade henne ringen, märkte fol-

ket, all hon fällde tårar, hvilka voro som blod till ut-

seendet och hårda som hagclkorn, hafvande ingen men-
niska sett henne gräla förr eller sedan. Hon sade i^sig

nu vara ensam och ej något förmå, dock skulle hon
framdeles nog viicha hämnd efter Agnar och Erik,

som om de varit hennes egna söner».

TIONDE KAPITLET.

ASLÖG OCH HENNES SÖNER.

Straxt härefler kommo hennes egna söner hem från

Hvilaby. De berättade henne då Rognvalds död, men
lion sörjde honom dock icke mycket, utan sade, vatt

hon förutsett, del han ej skulle länge lefva till någon

ära. Men del vill jag förtälja edcr>h tilh-de hon, «a<<
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Agnar och Evil>, de modigaste hjellar, äro fallne;

Och blir dol eder sl;amligt, om j rj hjclpen mig alt

hämnas del». Ivar Benlös svarade: iiÄ'drig kommer jag
Ull Sverge all slrida mot konung Östen och hans myck-

na trolleri». Hriruti inslHinde ock liniis hröder. Då
sade A-sIög: uDcl vet jag, alt änskönt Agnar och Erik

voro mina sljufsöner, skulle de icke hafva låtit eder

ligga ett år ohämnade». Men Ivar svaratie: «Ej gag-
nar det. att du qväder den ena uppäggclscn efter den

andra åt oss; ty vi veta bättre än du, hvad fara der

föreslår». Aslög sade, adcm ej vara dugliga män, som
sådant fruktade», och ämnade hon nu j,''» bort, då liou

ej kunde beveka sönerna; men Sigurd Orm i öga, som
var tre vintrar gammal, hörde della sanilal. Han sade

då: uOm du så längtar, moder, skall jag tre dagar

härefter fara mot kung Östen; och skall han ej längre

råda i Uppsala, om mina Disor *) duga». aDu, min
goda son»j sade då Aslög, uskickar dig ärliga; mm
litet lära vi två förmå». Vid della blygdes de äldre

bröderna och lofvade ändlligen också sin lijelp. Alltså

utrustades en stor krigshär mot Sverge. En del dcraf

skulle gå landvägen och anföras af Aslög, mm söticrn,i

foro sjövägen med flottan. Sedan möttes båda krigshii-

rarna pä beslämdt ställe, och började härja och bränna

i Sverge, och ihjelslå allt, del lefvande var.

ELFTE KAPITLET.

KUNG ÖSTENS FALL.

Landfolket flydde undan för denna fejd till konung
Oslen. Han föislod nog, hvilka de vikingar voro, som
kommit, utfärdade derföre budknflir och kallade till sig

alla, som kunde vapen bära öfver allt Svearil<e. Han
fär således en stor krigshär tillhopa, med hvilkea hau

*) Disa kallades hvar enskild tnennihkas ödes-gudinna.



108 RAGNARS SÖNEIl INTAGA WlIlLSBOUG.

[å'j,»v mot llngiiars söner, och uppkom då en g:iiisl;a

liård ocli häftig strid. Det är gamla mäns sägen, alt

Ivon Sc-belja nu också var med i Ostens här, och med
silt bölande så förvillade och förskräckte fiendernas folk,

all de alla, ulom Ragnars söner, slridde sinsemellan.

Men Ivar hade emedlcrtid lålit göra sig en båge så stor,

ntl ingen annan kunde skola den. Derpå lät han bära

sig fram i hären. Då sågo männerna, huru han spände

bågen lika läll, som den vekaste telning. Slraxt derpå

hörde de strängen smälla så högt, alt de ej desslikes

hörl, och då sköt Ivar ut Se-bcljas båda ögon. Hon
föll dervid ned, men rusade åler upp framåt, låtande

nu värre än fornt. Ivar befallte då häresniännerna ka-

sta honom på Se-be!ja, och dervid gjorde han sig för

dem så lält som ett barn; men då han föll ned på Se-

beljas rygg, blef han så tung som ett berg, så att han
alldeles krossade henne till döds. Derpå uppmuntrade
bröderna sin liär, och Björn och Hvilserk gingo modigt

fram genom Ostens troppar, sä att största delen ned-

gjordes och de öfriga togo till fljkten. Slutligen föll

också konung Osten. Då läto bröderna striden upphö-

la och de efterlefvande få frid, och reste sedan hem igen.

TOLFTE KAPITLET,

RAGNARS SÖNER INTAGA WIFILSBORG.

Ragnars söner voro jemnt ute i härnad, och Sigurd

Orm i öga växte snart upp så, att han följde med dem.

De kommo en gång till en mycket stark borg, som hetle

Wifilsborg, den de förelogo sig alt bestorma; men oak-

tadt deras raskhet, kunde de dock ej vinna borgen. Då
började de belägra den , men efler en half månads få-

fäng slrid och många använda krigslister, gåfvo de hop-

pet förloradt och ernadc fara dädan. Men borgfolket

gick ut på viillarna, och utbredde dyrbara kläden och

tapeter, "uppvisade mycket guld och silfver och sade



IlAGNARS SÖNER INTAGA WlliLSBOllG. 109

gäckande, uaU de troll Ragnars söner vara tapprare

än andra män; men nu hade de erfarit, all så icke

vore». Derefler slog borgfolket på sköldarna och upp-
muntrade sig inbördes med höga härrop. Då Ivar hör-

de detta, gick det honom så till sinnes, all han sjuk-

nade och lades till sängs. Han låg hela dagen utan all

kunna säga ett ord; men mot qvällen bad han alt fä

tala med Björn, Hvitserk, Sigurd och deras förståndiga-

ste män. Han yppade då för dem att har. uttänkt en

krigslist, som de också utförde. De gingo nemligen om
natten hemligt ur sina liärbodar till nästgränsande skog,

och höggo sig stora vedbördor, som de biuo lätt till

borgväggen. Så fortforo de, tills Ivar tyckte nog ved

vara framme. Då antände de bålet, och blef en så stark

låga och hetta deraf, att borgmuren sprack sönder och

lossnade. Nu angrepo de den med valslungor, och lyc-

kades det dem att bryta sig in på flera ställen. De
dräpte dä hvart menniskobarn, der inne fanns, bortröf-

vade alla egodelar och uppbrände hela fästet. Sedan

foro de vida omkring, och härjade öfver allt i södra

Europa, ämnande sig ej stanna förr, än de intagit Rom.
De mötte då en dag en gammal och gråhårig stal karl,

som sade sig hafva vandrat kring mänga länder. Honom
frågade de, huru långt det vore till Rom. Då visade

han dem två par utslitna jernskor, sägande, att han hade

utnött dem på vägen frän Rom. Delta tyckte de vara

alltför lång väg för sig; de vände derföre om och fort-

satte sina härjningar, så att ingen enda borg undgick

dem. De blefvo alltså mycket namnkunniga och fruk-

tade, så att intet barn fanns, som ej med förskräckelse

visste alt tala om Ragnars söner.

TRETTONDE KAPITLET.

RAGNARS FÄRD TILL ENGLAND.

Ragnar satt euiedlerlid hemma med Aslög i sitt ri-

ke, ej noga velande, hvarcst sönerna voro; dock hörde"
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de dem injckcl Leiömligl onilalas, med de ord: «a/f

ingcji kunde jemnföras med Ragnars sönem. Då får

Ilagnar åter slor lust alt draga i härnad, på del lians

gamla krigsära ej skulle rosta, tyckande sig böra vara

lika god mtd sina söner. Han eftertänker derföre hvarl

han skall vända sig. Uli sin ungdom liade han imdcr-

kufvat en konung, som helte Hama i England; men nu

hiide dennes son Ella *) gjort uppror igen. Denne be-

slöt Ragnar åler kufva och lät derföre bygga tvenne

ovanligt stora skepp samt utrusta eu väldig krigshär. Vid

r3'ktet härom började alla konungar deromkring frukla

för sig och hålla noga vård om sina länder. Men då

Aslög frågj.dc ahvarl han ernade sig», svarade hau

henne: uiill England». Hon sade: aall han derlill bor-

de hafva flera sJcepp». Men Ragnar svarade: ((Ej är

svårl all med många skepp inlaga England; men all

göra del med bloll Ivå, del vore cll mannaprof ulan

eflcrdöme». Aslög invände åler, aall de slora skeppen

ej kunde löpa in i de engelska hamnarna, utan skulle

lida skeppsbron i skären». Men Ragnar hade satt' sig

delta i sinnet och kunde ej derifiån vikas; ulan så snart

god vind blåste upp, lät han manskapet gå ombord. Abiög

följde Ragnar ned lill skeppen och sade då: koU hon

nu ville löna honom fur Toras silfskjorlel, som han

fordom hade gifvit henne».

Dig unnar jag skjortan sida;

Sömraad är hon icke,

Men af hvilgrå håren

Hel är hon värven.

Ej blöda dig benen,

Ej biler dig svärdsegg

I skjortan, signad

Ät store Gudar.

Ragnar mottog gäfvan, och sade sig vilja följa hen-

nes rad. Derpå reste han; men vid alfärden kunde hvar

*) Ella kallas Elclred af Engelsmäiuien.
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och en tioga sköujiij all deuna ökiLinesäa gick Aslög

myckel ull sinues.

FJORTONDE KAPITLET.

RAGNAR LODBROKS DÖD-

Ragnar seglade nu lill England, men en slorm ka-

stade hans skepp mot stranden, så alt de sönderslogos.

Dock kom allt manskap l_yckligl undan med sina vapen,

och Ragnar började slraxt alt häija och undeikufva lan-

det. Men konung Ella, som genom sina kunskapare

Inlt vela Ragnars resa förut, hade en mägla stor krigs-

här församlad af hvarjc man, som kunde föra vapen

och rida häst i hela England. Ella ulgaf den befall-

ning i sin här, uatl ingen skulle bära uddvapen mot
Ragnar; ty», sade Ella, aRagnar har söner, som aldrig

skola lemna oss i fred, om han faller här». Men
Ragnar iklädde sig en l)jelm och den silkesskjorta, som
Aslög förärat honom; andra skyddsvapen hade han icke.

Dcrpå började slaget ; och emedan Ragnar hade mycket

mindre folk, så föll snart största delen deraf. Men han

sjelf gick hela dagen fram och tillbaka genom Elias trop-

par med mördande och så stora hugg, alt ingen mäg-
tadc stå deremot. Slutligen föll allt hans folk, och han

sjelf innestängdes mellan sköldar och blef sålunda fast-

lagen. De frågade nu, ahvcm han vore?» men hansva-

rade ej. Dä sade Ella: uHan skall nog komma i värre

mannarön, om han ej vill säga oss silt namny). Der-

på lät han kasla Ragnar i en ormgrop, med befallning

alt slraxt upplaga honom, om han erkände sig vara

Ragnar. Ragnar blef nu förd lill Ormgropen och dit-

kastad, dock rörde ormarna honom ej. Da afklädde

männerna honom silkesskjortan, och nu hängde sig or-

mar på alla sidor vid honom. Då talade Ragnar ocU

sade: uGrymta månde grisarna, om de visste galtens

nöd, och hiad den gamle lider». Männerna förstodo
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ändå icke, att clel var Rngnar, utan läto lionoin sitta

qvar. Han liöij.ide då besjunga sina fordna bedrifter

och sina SO strider, och kallas den sången Bjarkamal.

Så lyda några verser dcraf:

Vi huggit med svärd.

Har jag ej dröjt länge,

Då jag till Götaland gick

Och gaf Lindormen bane.

Då fick jag Tora.

Folket sedan mig kallat

Lodbrok, alt ned jag lade

Lindormen i striden.

Vi huggit med svärd.

Heldre har dock ung jag vaiit,

När vi öster i Öresund

Öste blod ål fräcka vargar,

Och förskafTade föda

At fotgula foglar.

Gällt svärden gnisslade

I goda hjelmar.

Korpen vadade i valblodet.

Och vidt var hafvcl blodfärgadt,

Vi huggit med svärd.

Hårfager möjadräng flydde,

Arla om morgonen,

Och cnlans talvän.

Sköldar såg jag spillras,

Stridsmäns lif spilldes.

Det var mig, som ung enka

I högsätet kyssa.

Vi huggit med svärd.

Hvad är härligare för hjellai,

An främst i spjutslornun

Falla i sin tär?
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Ofla sörjer den svårast,

Som i slridsnöd ej varil.

Tungt är för den lappie

Den Iröge lill mod all väcka.

Vi liuggit med svärd.

Håller jag det för jemnt,

All i svärds samqväni

En strider mot en.

Alt en ej Hyr för annan,

Fordom var kämpars adel.

Möars vän må alllid

Modig vara i svärdsdån.

Vi liuggil med svärd.

Har jag dock alllid försport.

Alt Nornors lag vi Ijda,

Och ledas af Ödet.

Ej trodde jag, alt Ella

Anda skulle mitt lif,

Då lill hans stränder jag styrde,

Och förströdde hans män,
Och kring Skottlands stränder

Skiftade stekar åt vargar.

Vi liuggil med svSrd.

Högliga det jeml mig hugnar,

Alt Baldurs faders *) bänkar
Jag bonade vet i salen —
Snart öl vi dricka

Ur drifna hornen.

Ej gråter god dräng för döden
Vid dörren till Valliiill.

Ej qvidandc kommer
Konungen till Odens salar.

•) Odens.
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Vi huggit med sviird.

Iliir skulle liåifiliga

Aslögs ."^öner med svärden

Skarpa striden väcka;

Om väl de visste

Vår vilda nicdfarl,

Hur svårl mig oiinarna

Slila all sönder.

Slöderne gaf jag mina suner,

All mod deras må duga.

Vi huf^git med svärd.

Ilardt lider här till arföl;

Slor skada sker mig al ormen,

Som sitter i hjertats sal.

Sp;'ir jag likväl alt spjutet

Skall slånda i Elias blod.

Kj skola skarpa svenner

Stilla sillande blifva.

Vi huggit med svärd.

Haft har jag femtio gånger

Stora strider

Med svärden skarpa.

Tidigt började jag kiimpaj

Och tror jag all ingen konung

Skall finnas bland folken

Mer frejdad, än jag.

Nu Gudar mig kalla
;

Jag klagar ej döden.

Hastoni oss hädan!

Hem bjuda Valkyrior,

Som Oden oss sänder

Från sköldbonad sal.

(ilad skall jsg öl med Åsar

1 högsälel dricka.

Lifs-st under äro lidna,

Leende skall jag dö.
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Kagnar dog nu mccl frimodij^hcl och godt bciöin

cch bicf dcrpå [örd ur ormgropen.

FEMTONDE KAPITLET,

ELLAS SÄND FBUD.

Nar mSnnerna berällade för Ella Ragnars ord, för-

slod lian grannl, all det varit Ragnar, och kom derföre

i stor fruktan och ångest för hans söner. Sist fattar

han det råd, all skicka sändebud till dem och begära

få lägga bot för deras fader. Derlill bad han sändebu-

den noga gifva akt pä hvars och ens åtbörder vid un-

derrättelsen om Ragnars död. När sändebuden koramo

för bröderna, sutlo Sigurd och Hvilserk och spelte tafl *),

men Björn stod på salsgolfvet och skäftade sitt spjut.

Sändebuden trädde fram och helsade Ivar vördeliga, sä-

gande sig vara Elias sändemän, att förkunna Ragnars

död. Då läto Sigurd och Hvitserk taflet falla; men Ivar

bad sändemännen noga berälta, hur delta tillgått. De
gjorde så, och när de kommit dit, då Ragnar sade:

{(grymta månde grisarna)), m. m. , då fattade Björn sk

hårdt om spjutskaftet, att märke efter handen syntes

deri; och när berättelsen var slut, ristade han det så

häftigt, att det splittrades sönder. Men Hvitserk kry-

stade den bricka, han höll i handen, så hårdt, att blo-

det sprang ut under hvar nagel. Sigurd satt och skaf-

de sin nagel med en knif, och hörde så noga på berät-

telsen, att han ej märkte på knifven, förr än han skafvit

allt till benel; men han brydde sig dock ej derom. Ivar

frågade noga efter allting, och var hans ansigtsfärg än

blå, än blek, än röd. Hvitserk ville slraxt nedhugga
buden, men Ivar gaf dem fred, och de reste hem. Då
nu Ella hade hört alla brödernas åtbörder, sade han;
(iMesl hafva vi all fruhla af Ivars sitme, ehuru ej

') Brädspel.
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någol godl lär hafva rifvit de andra invärtes». Han
lät nu hfilla noga vård om sitt rike, sä ött iugen bär

kuude komma honom oförvarande uppå.

SEXTONDE KAPITLET.

RAGNARS SÖNERS HÄRFÄRD TILL ENGLAND.

Bröderna rustade sig nu lill Iiämnd, men Ivar sa-

de «-sig ej vilja hafva någon del dcri och strida mol
Ella, som var saklös, ty Ragnar var sjclf orsaken

till sin ofärd». Bröderna vredgades häröfver och sade,

natl de ej skulle lägga händerna i knäet och lida så

dan skam, fastän Ivar så ville; och hade de förut

slagit så mången saklös man, att det ej var värdt

draga sig undan för delta)}. Derpå började do samla

en krigshär; hkväl kom del ej rätt mycket folk, sedan

det förspordes, alt Ivar, på hvars vishet alla litade, ej

ville deltaga i kriget. Bröderna fara dock åstad, men
de finna Ella beredd mol sig med en oräknelig här, så

alt de blefvo alldeles öfverraannade och niåsle fly till

sina skepp igen. Ivar var med bröderna, fast han ej

dellog i striden. lian sade asig nu vilja heldre gå
öfver till konung Ella och taga böter för sin fader,

än göra slika ofärder som nu». Hvilserk svarade asig

aldrig taga böter för ^n fader; och all de ej ville haf-

va någon del häri med Ivar», hvarpå de seglade hem;

men Ivar gick till konung Ella, och begärde böter för

sin faders död. Ella ville ej tro på Ivar, förrän denne

måste svärja, att iddrig Lära vapen mot Ella. Nu be-

gärde Ivar i böler för sin far cll så stort stycke land,

som han kunde beläcka med en oxhud. Detta tyckte

Ella ej vara stora böler, och jakade härtill. Ivar skaf-

fade sig nu en ganska stor oxhud och lät blöta och ut-

tänja den många gånger, samt ytterligare skära den i de

finaste remmar, hvilka han sammanknöt lill ett myckel

långt band. Härmed omgaf han en stor plals på en
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vall och anlade der en Tiorg, som kallades Lunduna
hoij,' *). Dit flottade inytket folk, ty Ivar blef snart

vänsäll för sin gifmildhet och sina goda råd, hvarmed
han till och med ofta styrkte konung Ella. När han så

fortfarit flera är, skickade han och begärde af bröderna

sin arfvedel uti Ragnars lösöre, och fick då många oeh

stora dyrbarheter, med hvilka han skaffade sig alla en-

gelska höfdingars vänskap och löfte att sitla stilla, om
liågot krig ulbruste. Sedan sände han sina bröder bud,

att samla en krigshär från alla deras riken och dermed
draga till England mot Ella. De förstodo nu Ivars list,

och gjorde, som han ville. Så snart Ella hörde deras

ankomst, böd han sitt folk samlas, men fick dock gan-

ska litet. Ivar for till Ella och sade usig skola hälla

sin cd mot konungen, men ej vilja strida mot sina

bröder, utan heldre söka förlika dem». Derpå gick

han öfver till bröderna och uppmanade dem: vatt straxt

angripa Ella medan hans här vore så svag». Sedan

återvände han till Ella, förebärande, liall bröderna ej

ville antaga hans bemedlingn. 1 detsamma angrepo

bröderna Elias bär och gingo så ifrigt fram, att de

snart furödde allt hans folk och togo honom sjelf fån-

gen. Ivar hade ej stridt* mot Ella för sin ed skull;

men nu kom han fram och sade, natt man borde kom-
ma ihåg, hvad dödssätt Ella gifvil deras fader». Ef-

ter Ivars befallning blef alltså en örn ristad på Elias

rygg, hvilkot så tillgick, alt köllet boriskars från ryggen,

och salt ströddes i såren, hvarpå relbenen skuros från

ryggraden och böjdes ut, som vingarna på en örn.

Derpå uldrogs lungnn genom detta sår. Ella blef såle-

des illa sargad och plågad innan han dog, och nu tyckte

bröderna sig hafva hämnat sin faders Ragnars död ful-

leligen.

') Lincoln i England.
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SJUTTONDE KAPITLET.

I.IKENAS DELNING.

Ivar behöll för sig det rike i England, som Ella

hade iiafl, lämnande det ölriga Ragnars välde åt sina

hröder. Björn Jernsida fick Svea och Göta rike, och

från honom härstammade många svenska konungar. Si

gurd Orm i öga fick danska öarna, Halland, Skåne,

Blekingen, Bohuslän och södra delen af Norrge. Frän

hans doUer, Aslög, härstammade Harald Härläger, den

första konung öfver hela Norrge. Hvilserk fick Jutland

samt södra kusterna kring Östersjön. Då han en gång

var i häinad mot Ryssland, Llef han af en stor krigs-

här öfvermannad och fasttagen, och valde sig då det

dödssätt, all brännas på ett hål af mannahufvuden.

Dessa bröder hafva utfört många och stora krigståg,

som dock ej här stå beskrifna. Men, då de voro döda,

foro deras männer vida omkring, att söka sig rya her-

rar; och komino så till många rika furstar och väldiga

konungar, men tyckte sig dock aldrig mera finna sådana

höfdingar och män, som Ragnar och hans söner.
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ÅTTONDE BERÄTTELSEN.

OM ANSGARILS OCH HURU KRISTNA LÄ-

RAN FÖRST BLEF PREDIKAD I SVERGE.

(829 år eflcr Kr. föd.)

FÖRSTA KAPITLET.

ANSGARII UNGDOM»

Ansgarius föddes i Tyskland, der den klislna läratl

då redan var införd. Han förloiade sin mor tidigt, och

saltes af sin far uti en skola alt l.ira läsa; men han var

i början mera begifven på fåfänglighel och lekar än på
sin undervisning och förbättring. Dä berällas del, alt

lian en gäug drömde, uad han s(od på ctl ställe, fullt

af dy och orenlighcl. Der bredvid sågs en fager och

grön väg, på hvilken det framgick en härlig fru, klädd

i hvila skinande kläder, och Ansgarius ti/cklc sig för-

stå, att del var jungfru Maria. Med henne följde

många qvinnor, som också voro hrita och lysande,

bland hvilka äfven Ansgarii' moder var. När han
såg henne, började han arbeta alt komma till henne,

vien kunde ej slippa lös ur dyen. Då gick jungfru
Marta till honom, sägande: vSon, da vill gerna till

din moder. Men vill du komma i vårt sällskap, sä

skall du fly all fåfänglighel, och deremot öfca dig i

goda och rena seder; ty vi afsky högeligen allt, som
är fåfängt och odugligt, och den som af sådant för-
lustas, kan ej vara bland oss». Efter denna dröm för-

ändrade Ansgarius sig myckel, och sjsselsalle sig bioU

med allvarliga och nylliga ting. Då han sedan växt upp,

vardt han nmuk uli Nya Corbej kloster och derlill pre-
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(likHie uli dess kyrka, och blef mycket beryktad för sin

renlefnads och gudaktighets skiill; så alt munkarna be-

riillnde, del han ofta i sömnen hade uppenbarelser af

Gud, 0( h folket trodde att han genom händernas på-

läggande kunde bota sjukdomar. Han blef skickad af

fiankiska kejsaren, Ludvig den fromme, till alt predika

kristendomen uti Jutland. Delta gjorde han med stor

framgång, och oaktadt många faror omhvärfde honom,

stannade han dock bland hedningarne ea lång tid.

ANDRÅ KAPITLET.

ANSGARIUS PREDIKAR FÖR HEDNINGARNE I SVERGE-

På denna tiden svärmade svenska, norrska och

danska vikingar kring hela södra Europa och förorsa-

kade med sitt plundrande och mördande allmän för-

skräckelse. Då blef föreslaget på flera kyrkomöten att

omvända dessa nordiska folk till kristendomen, på detta

sätt förmildra deras seder och tänkesätt, samt göra slut

på deras plundringståg och härjningar. Vid samma tid

kommo sändebud från konung Emund i Uppsala till

kejsar Ludvig. Då desse förrättat sina hufvudsakliga

ämnen, berättade de, alt många i Sverge ville emotlaga

kristendomen, samt att konung Emund skulle väl eniot-

taga de presler, som komme dit. Då beslöts att ditsän-

da några andliga män ; likväl vågade ingen företaga den

vådeliga resan förutan Ansgarius samt en af hans nied-

brpder. Han mottog af kejsaren flere skänker till ko-

nung Emund, samt begaf sig på resan med de svenska

sändebuden. Men deras skepp blef öfverfallet af vikin-

gar, som borltogo alla deras dyrbarheter, så alt de blott

kunde rädda några af sina böcker, hvarefter den andra

presten ville vända om igen; men Ansgarius sade: uJag

gifver mig med kropp och själ i Guds våld, och vän-

der ej om förr, än jag predikat kristendomen i detta

land.
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laiij». De forlsalte allls.^ resan ocli kommo eder slora

besvärliglieler öfver sjöar, floder, skogar ocli inor;i3 liil

Björkö *), der konungarna i Sverge ofta bodde på den

tideu. Konung Emund hade en medkonung, som helte

Björn, och kallades Björn på Haga, emed^tn han van-

hglvis bodde på Ilåga kungsgård vid Upps.da. Denne

Björn cmoUog Ansgarius väl och tillät honom alt pre-

dika kristendomen i staden. Han omvände många ilrån

afgiidaljensltn och bland andra afvcn Hergeir, konungens

högste råHgilv.ire och höfdinge öfver Björkö. Denne Hei-

geir läl till och med pa sin egendom uppbyg;j.3 en kyr-

ka; den förslå, som fanns i Sverge. Efter halltannat år

återvände Ansgarius till Tyskland. Då lät kejsar Lud-
vig anlägga ett ärkebiskopssäte i Hamburg, för att ytter-

ligare derifrån utsprida kiistendomen i Norden. Ans-

garius, ehuru blott .liO år g.immal, bluf den första är-

kebiskop der. Han vigde då en munk, som hette G;iut-

berl, men ock kallas Simon, ti I biskop i Björkö, föinia-

nande honom, ualt fara varliga med folket, oeh icke

begära deras egodrlar, ulan heldre, såsom Ansgarius

sjelf, med eget, arbete förljena sill lifs uppehälle, och

äfven föregå folkel med rent och heligt lefvernea.

Dessutom gaf Ansgarius af egna medel allt, det Simon
kunde behöfva på sin resa och vid framkomsten; men
denne biskop Simon blef snart så hatad, att hedningarna

öfverföllo honom, slogo lians medhjälpare ihjel, och

drefvo honom sjelf utur riket. Då blef Sverge ulan

någon predikant, under hvilken tid kristendomen för-

summades. Likväl stod Hergeir fast i sin tro, hvarföre

han ock myckel begabbades af hedningarna. Han skall,

efter munkarnas berättelse, då hafva gjort många under-
verk. Ibland annat var han en dag på ett ting, der

hedningarna mycket bespottade hans troslära. Då sade

Hergeir: (.>Vi skola pröfva, hvilken Gud som är mäg-

') En stad vid Mälaren, hvars läge nu mera ej med visshet

kan bestämmas.

Fryxelh Ber. 1. 6
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tigasl. I sen, all här hommn- slra.xl ell starlU regn.

Akallen i cdra Gudar, så vill jag ock bedja till min
Gud, som har sJcapal himmel och jord, all inlet regn
må falla på mig. Den, hvars böner blifva hörda,
har den mägtigaslc Guden». De gjorde så, och del sä-

gas, alt ingen droppe föll pa Hergeir, men liedningarnj

blefvo alldeles genomvåta, cluiru de sullo bredvid honom.

TR£DJ£ KAPITLET.

ANSGARIUS RESER ANDRA GÄNGEN TILL SVERGE.

Nlir nu riket i lång lid varit ulan någon kristen

predikant, och ingen annan vågade sig alt resa dit, be-

slöt ändtligen Ansgarius sjelf för andra gången fara till

Björkö. Litet förr äu han kom fram, hade derslädci

varit ett stort ling. Der hade en man stigit fram och

sagt, alt han träffat alla de gamla Gudarna. De ha-

de då genom honom skickat denna helsning till konun-

gen och folket: aVi hafva länge af kärlek till eder och

för eder dyrkans och offers skull gifvil fred och mån-
ga goda år. JSu minskas edert nit i vår dyrkan och

i tjenen en främmande Gud mera än oss. Detta sko^

len i bortlägga, så framl i viljen återfå vår ynnest,

Viljcn i nödvändigt hafva flera Gudar, så skola ri

upptaga eder förra konung, Erik, i vårt sällskap, att

han må blifva eder en ny Gud». Häraf uppäggades

hedningarnc myckel, och ett nytt afgudahus bjggdes ät

konung Erik. Slraxt härefter kom Ansgarius. Hans
vänner rådde honom alt genast resa tillbaka igen och så

undvika hedningaines förföljelser; men Ansgarius ville

ingalunda fly, utan snde, alt han var färdig lida plå-

gor och döden fur Kristi skull. Han blef väl emotta-

gen af konungen, som helte Olof; dock tordes ej denne

af eget bevåg tillåta Ansgarius alt predika i Ujörkö, utan

skulle derom först rådfråga folket på allmänt ling. Der

blef då mycket bu!!er och ropande på tingcH af hcdiiiii-
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[;srna och mot den nja läran; nicn då första ifvern nå-

got afslannal, uppstod en gammal man och tahide sä-

hinda: «Hören mig alle, både konungar och allmoge.

Här äro många ibland oss, som ofta hafva rönt bå-

de i sjönöd ock andra faror, huru mägllg denna nya
Ouden är alt hjelpa dem, som honom åkalla. Dcrföre

hafva ock några farit Ull Dorslad *), enkom för alt

dir låta döpa och kristna sig; och hafvo på sådana
resor utstått forsat och anfall af vikingar samt mån-
ga andra farligheter. Hvarföre skulle vi då ej väl-

villigt här hemma mottaga del, som vi med så myc-
ken våda hafva sökt i främmande land? När ej våra
egna Gudar mer kunna hjelpa oss, sä är ju vylligl

alt hafva denna mägtigare Gudens ynnest». Af dessa

orden bevektes folket, och hlef det dcrföre tillåtet för

Ansgarius alt predika kristna läran i Svergc. llnn om-
vände då ganska många, byggde en kjrka i Björkö, för-

sörjde fattiga och faderlösa, samt friköpte fångar. Eflcr

någon tid återvände han till Tyskland, ocl» sedan blef

kriitendomcn mycket eftersatt i Sveige, ty ingen predi-

kant vågade sig dit. Ansgarius var efter tidens sätt eii

ganska gudfruklig man. lian var så lättrörd, att han

giet vid allt, och bar beständigt en penningepung vi.

I

sidan, alt derur gifva allmosor åt nödlidande. Ofta fa-

stade han och tvådde fötterna på fattiga efter Frälsarens

biuk. För att späka sin lekamen, bar han alllid en hår-

duk näst kroppen och förlärde blott bröd och vatten

cch det efter ett visst mått. Han var mycket nitisk lör

de nordiska folkens omvändelse och sparade dervid hvar-

ken sig sjelf eller sin egendom. Han blef efter sin död
af påfven kanoniserad, d. v. s. förklarad för helgon, dyr-

kades som Nordens patron eller skyddshelgon, och hiins

ben kringspridiles och förvarades såsom heliga lemningar.

') T.n stad i Holland.
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NIONDE BERÄTTELSEN.

OM KONUNG ERIK SEGERSÄLL.

FÖRSTA KAPITLET.

OM ERIK SEGERSÄLL OCH STYRBJÖRN STARKE.

Olof och Erik liete tvenne bröder af Ivarska ko-

nungaätten, hvilka regerade lill.siimmans i Uppsala. Olof

dag snart, lemnande efler s g en son, som lielle Styrlijörn.

Emedan denne vid fadrens Irånfiille var ganska ung, så

blef Erik ensam konung. Han var m^rkel vänsäll orli

älskad af sitt folk, derlill ganska tapper, så alt han lade

Finnland, Estland och LitTland under Sverges krona.

H;ms brorson. Styrbjörn, växte emellertid upp hemma
i Uppsala, blifvande mycket våldsam till sinnes. lian

lekte en gång med en hofman, som hette Ake, kastande

en mantel öfver Åkes hufvud. När nu denne ej kunde
se, råkade han stöta ett dryckeshorn mot Styrbjörns nä-

sa, hvarföre denne så vredgades, att han slog Ake ihjel.

Han ville sedan af högmod ej erlägga mnnsbolen till

Åkes slägtingar, utan endast till konungen sjelf, sägande,

voll konungen sedan finge förnöja Akcs fränder bäst

han förmådde)). När Styrbjörn blef tolf år, begynte

han begära del i regeringen efler sin fader. Han gick

ej mera till konungens bord i Uppsala, ulan satte sig

olta på sin faders grafvård för att dermed beveka fol-

kets sinnen. Konung Erik bad honom vänta, tills han
blef sexton år, ty förr kunde han ej företaga ett så svårt

verk, som att styra ett helt rike; men detta ville Styr-

björn ingalunda göra. På nästa Disarling i Uppsala

framträdde han derföre, åtföljd af sin morbror Ulf Jarl,

och fordrade af folket sin arfsrält i riket; och ehuru
mcniglirten nfslog delta, i anseende till hans ungdom, sä
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foilfor lian dock all med Ijälligliet ocli trols pocka der-

})å. Häl öl ver hicf folket så uppreladt, atl del ined sle-

liar cell luipg dief både Slyrbjörn och LIf från linf;pl.

Dessutom ulvaide del också en annan medregenl ål Eiik,

sä att Slyibjöin ej meia skulle hafva n^^ol hopp. Han

fick då till Eiik, oih begärde att blilva utiuslad till

vikingatåg, såsom en konungason anstod. Erik jakade

härtill och gaf Sl>rbjörn sextio vid ulruslade skepp.

Med dessa seglade hfm ut, och hans forsla bragd var

all uppsöka och ihjelslå den af lolkcl på Disar-lingel

lillsalta nicdregcnlen. Dcrpå seglade han från Svei ge,

görande dock förut del löfle, oall lian unlingcn skulle

(ti gåiuj rrgrra öfvcr lida detta rikt, rlUr ock dcrvid

lilhätla sill lifo. Och \ar nu Styi bjoin Ijoilon år ganimal.

ANDRA KAPITLET.

STYRBJÖKNS KRIGSTÅG.

Storbjörn for sedan omkring, härjade och under-

lufvade länderna vid Fiinka viken. Han var inycktt

olöiskräckl och modig i slridcn, dertill också starkare

Jin atidra mäiij så alt han fick det lillnamncl Starke.

Vh den liden var en mycket beryktad boi g i Pommern,
som kallades Jomsborg. Den var anlaggd af en förnäm

dansk man, vid namn Palna-Toke, och var ganska stark

samt nästan ointaglig. Dessutom låg också sjelfva ham-
licn inom fästningen, så alt skeppen der voro i godt

(örvar. äJännerna i borgen kallades Joms\ikingar, och

hade den lag sins emellan: 1) alt ingen lick upplagas

bland dem, utan allas samtycke. 2) Ingen, som var

under aderlon eller öfver sexlio är. 3) Ingen, som var

gift, ty qvinna fick aldrig komma inom borgen. 4) In-

gen, som afslagit en utmaning till envig; och många
ajidra stränga vilkor. — Dessa Jomsvikingar ansågos lör

det tappraste folk, och voro myckel fruktade på den ti-

den; likväl lyckades det lör Styrbjörn att öfverrumpla
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igenoin blef lian mycket niäglig och Lcrjktad. På den-

na liden regerade uli Danneniark en konung, benämnd
Harald Blåtand, som blef efter många sliidigheler för-

diifven nr riket af sin egen son, Sven TvJiskägg. Han
flydde då till Styrbjörn, och blef med lians lillhjelp

Aler insatt i Danncmark. Till belöning för delta fi k

SlyiKjörn Haralds dotter, den sköna Tyii, till huslru,

ocl» Harald måste lofva alt bislå Slyrbjöin med hundra

skepp mot konung Erik Segersäll i Uppsala. Härjiå

j listade Styibjörn sig viddigt lill och samnianbiingade

cll tusen skipp uti Jomsborg. Han vänladc då först cii

lid ]iå de liuudra skepp, Harald Ulåtand lofvat honom;
men n^ir han sng sig besviken hänili, for hau i vredes-

mod med hela sin (lolla till Dannemark, och tvang Ha-
rald all i slSilcl för ellhundia ulrusla Ivåhiindia skepp

lill hans hjcip, och dessutom sjelf lölja n)ed på tåget.

Derpå seglade de lill Uppsala. Men Danskarna diklade

nidvi.^iOr om Harald, kallande honom Styrbjörns Iral, och

tyckle de myckel illa vara, all deras konung skulle tåla

sådant Uäng af en främmande yngling.

TREDJE KAPITLET.

SLAGET PÅ FYRISVALL.

(983 efter Kr.)

Erik Segersäll regerade emellertid uli Uppsala och

var en förnämlig och stor konung. Skoglar Tosle, en

rik odalbonde och beryktad viking uti Weslergölland,

liade en dotter vid namn Sigrid, hvilken var mycket be-

jyktad för sin skönhet, men hon var dcrföre ganska

slorsinl och högmodig. Henne log konung Erik lill sin

drottning och fick derigenoin myckel anhang i landet af

hennes släglingai ; säidcles af Toigny den vise, lagman i

Ujipland. ISäi ko:;uiig Eidi fick uudei lällelse, all Styr-
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l)jÖni med sin slora flotta lioininil in I Mälaren, skickade

han ut pilbud öfver lieJa riket, att allt vapenf'jrt folk

skulle samlas till Uppsala. Han lät dei på iVjisiinka in-

loppet till Flötsund, så alt Sljihjörn ej skulle kunna

segla ur Mälaren ända till Uppsala. Då Styrlijörn kom
dit, lät lian sill folk gå i land, orli uppbrände derpä

alla sina skepp, på det alt folket skulle strida så myc-
ket tajiprare, då det ej liade liopp om rä.ldniiig ,£,'enonj

flykten. Knappl var detta gjordi, föriän ILirald Ulåland

smög med sitt folk om bord på sina skepp, lade dem ut

i sjön, cell seglade så licm till D;«nneiii;irk , lemnande

Styrbjörn i sticket. Denne måsle nu med sin liär stå

på stranden och se Haralds Lcdjägcii, och kunde dock

icke hindra del. lian förlorade likväl ej model, utan

lät hugga upp genom skogen en bred väg åt sin kiigs-

här lill den slora slatlen Fyrisvall utanför Uppsala. På

denna slätt uppstiillde han sin krigsliJir, hafvande deiuli

inånga tappra och förnämliga män, bland andra sin moi-

bror, Ulf Jarl, och IJjörn Bredviking, en Isläiidarc. Eiik

Scgersäll skipade sitt folk på andra sidan, och Torgny

lagman var lians förnämsta man så i råd som dåd. Sla-

get blef ganska häfligt och långvarigt. Torgny hade
låtit göra vagnar med spjut framför och liar och skaror

på sidorna, hvilka af dömda missdådare drefvos in i

fiendernas leder och anställde der stor förödelse; men
Styrbjörn var så mycket öfvcilägsen i n)anskri]), att han
ändå förmådde göra starkt motstånd; och striddc de sä

hela dagen, utan alt kunna besegra hvarandra. Under
natten kom mycket folk fråa landet alllomkring till Erik,

sä att hans krigshär ej var mindre nu än första dagen.

Dock voro Jomsvikingarna så tappra män, alt de uppc-
höllo striden hela andra dagen, Och vid dess slut kunde
ännu ingen se hvilkendera skulle segra. Ilöfdingarna

offrade nu under natten för seger. Styrbjörn oflfrade ät

Tor; och det siigcs, att en rödskäggig man, hvilket fol-

kel trodde vaia lor, skall hafva visat sig för Styrbjörn

och föikuiiual lians nederlag. Erik dcremol gick upp i

Uppsala Icmpel ocli offiadc der åL Oden, lofvande sig
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bjelf ål GiiJen cfler tio är, om han bloU denna gången
finge seger. Dä berällas, all en enögd nian i vid blå

kappa med en sid halt på hufvudel liar visat sig för

Erik, och gifvit honom elt spjut, soiii han skulle kasta

mot Styrbjörns folk, sägande: »/ hören nu alla Oden
till!» och denna man troddes halva varit Oden sjelf.

Tzedje dngen börjades elt mycket häftigare slag, och

hade emellertid denna natt återigen mycket folk samlats

till konung Erik från landskapen. Men snart kom en

allmän bäivan öfver Styrbjörns män. De tyckte, alt

uppe i luften allestädes öfver dem sväfvade läUa pilar,

hvilka förblindade och förvillade dem, och troddes vara

sända från Oden. Dessutom nedrasade elt närbeläget

Sandberg, och åstadkom mycken förvirring bland dem.

När Styrbjörn nu omsider såg, att allt lutade till hans

fall och undcrguTig, stötte han med ångest och förlviflan

sitt baner fast i jorden och ropade med förfärligt ljud

till silt öfverblefna folk, natt de skulle heldre dö med
ära, än fly med skam!» Dcrpå kastade han sig med
raseri midl ibland sina fiender och föll så, genomborrad

af deras vapen. De fleste af hans män följde honom,
och få voro de, ssni (lydde undan eller gåfvo sig till

fånga. När slaget var slut, uppträdde konung Erik på
en af högarna, och utlofvade en stor belöning åt den,

som kunde qväda en Dräpa *) öfver delta slag. Dä
steg Lländaren Torvald Hjälteson fram, och qvad föv

konungen och Iiärcn en härlig segersång, och erhöll

derföre till belöning tvenne dyrbara guldkedjor, och har

denne Torvald hvarken förr eller sednare befattat sig

med skaldekonst Efter delta blef Eriks son, Olof, som
då var blott två år gammal, framburen för hären och

af densamma hyllad och utropad till sin faders efterträ-

dare och konung öfver hela Sverges rike. — Emedan
han för sin barndoms skull vid della lilirälle bars vid

skötet, blef han kallad Olof Skötkonung. Sijrbjörn ha-

de en son, benämnd foikil Sprakalägg, hvars son hette

*) Äresång.
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Ulf, som vnr farlei till Sven Ulfioii, (läii livilkeii eii

hel dansk konungaäll härslanjna)-.

FJERDE KAPITLET.

ERIK SF.GERSÄLLS IjÖD.

Sigrid var sa liögfärdig odi storsinnl, alt Erik ej

ktttide Irifvas med licnnc, ulan de skildes åt, och hon
for ned på sina gårdar i Westerg^illand, erhållande der

ftl El ik ett stort välde. Han gifte sig sedan med Od;i

,

Håkan jarls dotter från Norrge. Före Eiiks tid hade

konungarna vanligtvis mcdiegcntcr, men Erik afskaffade

dem, och antog i deras ställe till hjelp i regering^n eu

ämbetsman, som kallades Sverges jarl till skilnad lian

de andra obetydliga jarlarna. Erik fördiel konung Sven

Tväskägg från Dannemaik, oth dog sed;in, jemnt tio är

eller slaget på Fyrisvall.
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TIONDE BERÄTTELSEN.

OM OLOF SKÖ IKON UNG.

FÖRSTA KAPITLET.

OM SIGKID STORRÅDA.

Olof Slölkonung tog nu Svea välde cfler sin f.ider.

Uiitis moder, Sifjiid Siorråda, leJde pä sina gårdar och

var myckel beryktad för sin fägring, kloklicl och rike-

<lon). En gäng kom fylkcskonungen Harald Grenske

iVän Norrge dit och friade Ull Sigrid, men hon afslog

hans hegäran och for slraxl derpä till en annan af sina

gårdar. Harald resle efter henne, oaktadl sina mäns af-

rådandc, och när han kom fram, var en annan konung,

1'rån Ryssland, vid namn Wifavald, der förut, hvilken

också kommit i friareärcnde. De Llcfvo båda förda i

samma sal, ocli Sigrid lät iskänka rikligt med mjöd och

öl, så alt alla blcfvo druckna och somnade. Derpå lät

lion tillstänga dörrarna och itände salen, så alt de, som
derinnc voro, antingen uppbrändes eller ibjelslogos af

Sigrids folk. Då sade Sigrid, aall hon så skulle lära

smålionungarna all komma och fria till henne». Af

detta sill sloimodiga uppförande blef hon kallad Sigrid

Slorråda.

På den tiden regerade i iVorrgc en konung, benämnd

Olof Tryggvason, som var vida berömd för sin tapper-

liet och sitt förstånd. Han hade i sin ungdom farit

vida omkring. Uti England hade han antagit den krist-

na läran och var mycket nitisk för dess utbredande.

Han kom slutligen till Norrge, hvarest Håkan ja)] re-

gerade. Håkan blef då ihjelslagen, och Olof antagen till

öfverkonung i hela riket, der han dels öfvertalade och

dels Ivang folkel, all anla5j'a den kristna Irpn. Han ikic-
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kade en gäng sSndcbud lill Sigrid Stonåda lUl fiiaie-

äreiider, ocli lingo de goda svar af Sigrid. Sommaren
dcrpå niölles de häda, Sigrid och Olof, och blef då öf-

verenskoiunief om giftermål dem emellan. Då sade Olof,

(iull Sigrid skulle försl antaga Copel och den kristna

tron». Men hon svarade: ulcke lär jag gå ifrån den

tro, som jag förr har haft och fränder före mig.

Ochså må du för mig gcrna tro på hvilkcn Gud, du

vill». Dä hlcf Olof myckel vred, sleg upp och sade ha-

siigi: i^Hvarföre skulle jag vilja ega dig, hedna hund?

n

och dervid slog han henne i ansiglet med sin handske.

Dä slod Sigrid upp och sade: nDclta slag skall en gång

hlifva din bane!» Derpå åtskiljdes de. Men Sigrid gifle

sig sedan med konung Sven Tväskiigg, som då för l>en-

ucs skull återfick sill rike i Danncmark, och uppluirde

hon aldjig all reta honom och sin son, Olof Skölko-

nung, mot Olof Tryggvason.

ANDRA KAPITLET.

DROTTNING lYRI.

Det hade uppkommit oenighet nicUao konung Sven

i Dannen)ark och konung Burislaf i Windland *), livil-

leu tvist blef (örlikt genom Sigvald jarl af Jomsborg pä
del vilkor, nit Burislaf skulle få Tyii, konung Svens sy-

ster, lill geu)ål. Delta var den samma Tyri, som lill-

iörene vaiil gift nicd Slyrlijörn Starke. Men Tyri sade

tväit nej liärtill, emedan Burislal var hedning, men hon

krislen, och alltså blef giflcinialcl icke af. Iläröfver

klagade Burislaf, sä all Sigvald jarl slutligen for lill

konung Sven och med sin list öfvcitaladc honom att

Icnina Tyri i Sigvalds händer. Hon fördes då mot sin

vilja till konung Eurislaf; som lät tillreda ell sloil bröl-

*) Windland, sedan Ualladt }yenden, utmärker södra ku-
sten af Östersjön, der Wenderna bodde.
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lop, lagande liemie der lill diollning. Men lion livar-

ken åt «ller drack så länge hon var der bland licdniu-

garna, och eller sju dygn flydde hon med sin fosleiTa-

der henihgt om en natt derifrån, döljande sig uli sko-

gar och vandrade jemnl på öde stigar. Så färdades de

genom Dannemark och Sverge, och tordes ej slanna förr

än i Norrge. Der uppenbarade Tyri sig och förtäljde

händelsen för konung Olof Tryggvason. Han gaf henne

frid och beskydd i sitt rike, och emedan han tyckte

henne vara en däjelig qvinna, och dertill lala förstån-

digt och väl, så begärde han henne sig till äkta. Hon
jakade dertill, tyckande det vara ett hederligt gifte, att

få en sådan berömlig konung till försvar och målsman.

Deras bröllop blef alllsä drucket, men intet bud der-

om skickades till konung Sven, ej heller blef hans bi-

fall begärdt. När drolttnng Tyri hade varit i Norrge

någon tid, begynte hon ofta med fagra ord tala med
konung Olof, att han skulle fara till Windland och der

utkräfva hennes hemgift, son) bestod i många och dyr-

baia cgodelar. Mcu alla Olofs vänner afrådde honom
från denna resan; ty de befarade, alt drottning Sigrid

skulle öfverlala Sven Tväskägg att angripa Olof på vä-

gen genom Dannemark.

En vårdag hade konungen fått en ros, som för års-

liden var ovanligt mycket utslagen. Han gick dirnicd

lill drottningens härberge; men då han kom in, satt hon
i stugan och gret. Olof gaf henne då den rara rosen,

ujen Tyri slog derenjot med handen, sägande: aSlörre

skänker gaf mig min fader Harald Blåland, som med
svärdsudd inlog hela Norrge med skaller och egodelar:

men du törs rj draga genom Dannemark för konung
Sven min broder». Då sprang konungen upp vredcliga,

sägande: (.dckf rädcs jag all resa för din broder, Sven
Tväshägg, och han lär förlora dcrvid om vi Iräffa s».

Derpå lät konungen bhisa tillsammans ting, och förkun-

nade der, alt han ämnade denna sommar föielaga Wind-
landsresan, begärande skepp och manskap dertill öfvcr

h«la riket. Sålunda fick han lillsamuians sextio väl u!-



FÖKsif EMOT OLOl- TRVGUVASOX. 155

rustade skepp, ined Inilkn Iihd slji de söder ut till Wmd-
land, hafvande dioltning Tj ii ined sig pä denna resan.

TREDJE KAPITLET.

lÖRSÅT EMOT OLOF Ji.YGGVASOX.

Erik jarl hade alltsedan sin faders, Hiikan j;iils,

död varit landsflyktig ur Norrge för Olof Tryggvason.

Om soniraina var han ute på vikingatåg och förvärf-

vade sig mycken rikedom samt stort rykte för tapper-

het; men cjn vintrarna var han dels hos konung Sven i

Danncmark, dels hos Olof Skölkonung i Sverge, och sökte

alt emellan dessa furstar stifta förbund mot Olof Trygg-

vason, ämnande på detta salt återvinna sill fadernerike,

Nonge.

När det Llef bekant i Dannemark, att Olof Trygg-

vason hade rest till Windland, gick Sigrid Slorråda till

sin man, konung Sven, och började åter uppägga honom,

sägande, ualt Olof Tryggvason hade ulan Scens lof

lagil dess syster, Tyri, hvilket ingen af Svens beröm-

liga förfäder skulle hafva lålh. Slutligen uppretade

hon Sven så, att han sände bud till konung Olof i

Sverge och till Erik jarl, bedjande dem komma lill Dan-
nemark med sina flottor ot h krigshärar, så skulle de se-

dan gemensamt anfalla Olof Tryggvason. Emedlertid

sände han Sigvald jarl af Jomsborg, som spejarc lill

Olof Tryggvason. Denne hade under tiden kommit väl

öfverens med konung Burislaf och fält ut Tyris hela

hemgift. Men när Sigvald jarl kom dit, visste han med
sin slughet och rådighet sä innäslla sig hos Olof Trygg-

vason, att lian blcf dess bäita vän och rådgifvare. Han
upphittade allehanda förevändningar, genom livilka han
fördröjde konung Olofs afresa frän Windland. Det kom
\äl elt rykte dit, alt kon ang Sven i Dannemark rustade

lill krig: men Sigvald påstod delta vara endasl osanning,

sägande lill Olof: ^<Ict(e tar Sicn Tväskägg tåga strida
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mot (lig och dm stora krigshär. Dessutom sJtall jag
med mill krigsfolk följa dig Ull hjclp, om du del villn.

Så blef också öfvcrcnskominet. Lilel deicfter får Sig-

vald jarl ett hemligt bud, alt konung Olof i Sverge,

Sven i Danneuinrk och Erik jarl voro färdiga, och lågo

med sina (lollor bakom ön Svolder *) , vänlande pa Olof

Tr^ggvason. Då påskyndade Sigvald denne sednares af-

resa, som också skedde. Konung Olof Trjggvason hade

uti sin flotta många slora och präktiga skepp, men i

synnerhet utmärkle sig trennc, som kallades Tranan, Or-

men korta och Ormen långa. Alla (re voro drakeskepp "")

och slörre än de andra. Ormen långa var dock störst,

och dess like i skönhet, styrka och storlek hade aldrig

funnits i Nordlanden. Konung Olof Tryggvason slyrde

.sjclf på Ormen långa, och var der ett ulvaldt manskap

af myckel käcka och starka män. Ulf den röde, som

bar konungens fana, och Kollijörn Slallare ***) voro

slamboar -J-)
derstädes. Ibland manskapet var också Enar

Tambaskellver, en ganska god bågskytt, och då blott

aderlon år gammal. De smärre ske])pen voro mera

snällscglande och foro något förut, men Sigvald jarl sa-

de, t^all emedan han väl kände dessa farvallen, så

skulle han segla förul och visa vägen för de slora

skeppen, all de ej skulle slöla på grund mellan öarna

och skären». Konung Olof Tryggvason trodde på Sig-

vald jarl och följde honom, meu denne styrde då vägen

innanför On Svolder.

*) Svolder, en ö vid pommerska kusten.

•*) Drakeskepp voro uijcket stora och hade ett uthugget

drakehufvud i förstammen, men öfver bakslanimen upp-
stod likasom en slingrande drakestjcrt.

"') Slallare betyder marskalk.

j) Stambo kallndes den som sktilli! försvara franislaminen

på ett skepp, och derlill utvadcs alltid de tappraste.
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raERDE KAPITLET.

HÖFDINfGARNAS SAMTAL.

Del var myckel \ackert väder och klarl äoIsIch den

dagen, så alt konungarna Sven och Olof saml Erik jarl

jemto myckel folk hade bestigit en kulle der på ön för

all se sig omkiing, och deras flotta låg ned vid stran-

dad bakom ön. De hade förut gjort det förbund, alt

om de kunde ihjelslå Olof Trjggvason , skulle de dela

Norrge sig emellan; men af konung Olof Tryggvasons

skepp skulle hvar och en få behälla del han kunde ta-

ga. De fingo nu se många skepp segla ute på hafvet,

bland hvilka var ett ganska stort. Då sade begge konun-

garna, att del månde vara Ormen långa*, men Erik jarl

nekade deilill. Litet derefter kom ett mycket större

skepp, dock var det ej drakeskepp. Då sade ko-

nung Sven: liNu är visst Olof Tnjggvason rädd, när

han ej törs uppsätta drakehufvudcl på sitt skeppn,

Erik jarl svarade: idcke är delta Ormen långa, utan

ser jag på de randiga seglen, att del är Erling

Skialgssons skepp, och är det bättre all låta del skep^

pel segla förbi, än hafva del emot oss i striden t). Aier

kommo dtr tre skepp, livaribland ett var mägla storti

Dä ropade Sven: nLålom oss nti hasta tillvara skepp,

ly der far visserligen Ormen långan. Men Erik j;ul

sade: cNog finnas flera stora och vackra skepp i Norr-

ge än Ormen långa, och ännu må vi töfva någoln.

Då sade männerna sins emellan: uErik jarl törs nu ej

slåss och hämnas sin faders död». Men jarlen aUade

ej dcrpå. Om en stund kommo nägra skepp, bland

hvilka var ett stort förgjldt drakeskepp. Dä stod ko-

nung Sven upp och sade: i<Högl månde Ormen långa

bära mig i qväll, ly honom skall jag styra» Erik

jarl sade då så högt, att många hörde del: «0m också

konung Olof ej hade flera och större skepp än dr,

svm nu synas, så lär dock aldrig Sven Tväskägj med
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sin magi vinita dem», Mcii della skcpj)Cl v^i Ormen
koila 1 detsatniiia koiDiuo tre stora skepp seglande

fram om näset, och efter dem följde det fjerde, ett öf-

veiinåttan sloil ocli liäiligt drakeskepp, hv<irs Jike i

prakt ocli storlek de aldrig förr hade sett. Del var 61-

vcrallt niåladl och förgyldl, och så långt, alt det var

fcmtioålta åior på livar sida, derlill ock så högt, all

dess skeppsbord stodo högl öfver alla andra. Dä blcf

ingen tvist mer, ly alla sågo, att delta var Ormen lån-

ga. Och det är herättadt, alt mänga, som förut talat

stora ord, tyslnade vid denna syn, och glömde alt vi-

daie uppägga Erik jarl till anfall. Men han befallle nu

sitt folk hasta till flottan, och alla skyndade dit, ru-

stande sig till striden.

FEMTE KAPITLET.

OLOF TRYGGVASONS TILLRUSTNING.

Sigvald jarl, som skulle visa Norrska konungen vä-

gen, lät sina segel falla, när han kom fram, och rodde

in under ön Svolder. De andra stora s!^eppen fällde då

äfven sina segel för att vänta på Olof Tiyggvason, ty de

fmgo vela, alt här var fiendllighet å färdc. Men i det-

samma som Ormen långa seglade in under holmen,
rodde hela den förenade flottan fram mot honom. Då
sade några af hans folk, att han borde segla sin väg
och icke strida mot en sådan öfvermagt; men konungen
steg upp i bakstammen och ropade högt: vLätcn slraxt

seglen falla! Jag har aldrig flyll. Och Gud må råda
för mitt lif; men aldrig skall jag fly». Derpä ropade

han, alt de skulle sammanbinda skeppen. Så skedde

och de hopbundo fiamstammarna af Tranan och Ormen
länga. När konungen sag det, ropade han, (Uilt detta

icke dugde, utan att framslammcn -på Ormen långa
skulle ligga så myckel framom de andra skeppen, som
Ormen Idnga var längre». När slamhon Ulf i öde höide
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detla , sade han: «Pd det sältel lär snart framslammcn

på Ormen långa biifva öfvermannad». Då sade ko-

nuiigeri : {(Jag visste ej alt jag hade en stambo, som
var både röd och rädd». Ulf svarade: ^Försvara du
blott bakslammen i dag, så som jag skall värja fram-
stammeii)^. Dä lade konungen en pil i sin buge ocli

sij^lade deimed pä Ulf. Men denne sade: nSkjul heller

på andra, konung, ty det behöfves nu! Jag skall gö-

ra allt efter min förmågan. Dcrpå samnianhundos alla

skeppen och Oinicn långas framslain lades framom de

andra sä, som kouungen befallt.

Olof Trvggvason stod högt i bakslammen på Oi

-

men långa och sägs öfvcr alla andra, ilan hade en för-

gylld lijelm och sköld saml en kort röd rock öfvcr br} n-

jnn, och var härigenom ökänd från alla andia, utom Kol-

björn Slallare, som var nijckcl lika klädd. De förenade

llotloina hade nu delat sig. Olof Ti^yggvason frågade

då: v.Hvcm är höfding för denna krigs/lottan, som lig-

ger midl emot mig?n Då sade folket, aatt del var Sven
Tväskägg med danska härcnn. Konungen sade: nlckc

frukta vi för del blödiga folket^ ty de danska hafva
intet mod i sig. Men hveni är, som kommer ftam
der till höger?)) Då svarades : aall det var Olof Sköt-

konung med svenska hären». Konungen sade: {(Bättre

vore för de svenska, atl sitta hetuma och slicka sina

offcrskålar, än bestiga Ormen långa mot våra vapen.

Men hvilka ära de stora skeppen Ull vensler?» Fol-

ket sade: aDet är Erik jarl med hans mämi. Då sade

konungen: (dian har rättmätig stridsorsak mot oss,

och blir med dem ett skarpt fäktande, ty de äro Norr-
män som vid. Men om Erik jarls skepp är berättadt,

alt det var ganska stort, och kallades Jernbarden, eme-
dan hela framslammen var rundl omkring beslagen med
jcin och hvassa taggar.



138 SLAGET VID SVOLDEE.

IJETTE KAPITLET.

SLAGET YID SVOLDER.

(År 1000.)

Nu lagade Iconungarna sig lill. Konung Sven lade

luol Olof Tryggvason; Olof Skölkoming angrep de jtlcr-

sla slteppen till höger, och Erik jarl lill venstcr; men
Sigvald jarl höll undan med sina och dellog icke i sla-

get. Der blef då en ganska skarp slrid. Stamboarna

på Tranan, Orincn långa och korla , kaslade ankare uli

konung Svens skepp och höllo dem sä faal. Som nu
det norrska folket slod ganska högt på sina skepp mot

Danskarna, så kunde dessa sednare blolt föga värja sig

mot de förras hup;g, och snart blefvo de främsta skep-

pen alldeles afröjda. Sven Tväskägg och de öfriga, som
undsluppo med lifvet, sprungo på andra skepp, o( h

rodde dermcd bort undan de noirskes hugg, tyckande

denna leken hafvJJ galt dem illa i hand. Då lade Olof

Skölkonung med sina skepp mot Ormen långa; men del

är i korthet sagdt, alt det gick honom sammalunda som

Sven, och han måslc läpga bort undan Norrmännen.

Erik jarl hade emcdlerlid afröjt flere af de yttersta

skeppen, och, sa snart något var afröjdt, löshögg han

det från norrska flottan. Så fortfor han, beständigt

fäktande med huggvärjor på nära håll; men svenska och

danska flottan låg rundt omkring, stridande med skott

och pilar mot Norrmännen; och så snart folket var fal-

let på Erik Jarls skepp, kom nylt, friskt manskap från

de andra i stället. Slutligen började Norrmännen sprin-

ga af de smärre in på de slörre fartygen; men jarlen

fortfor, tills han slutligen borttagit alla skeppen förutan

Ormen långa, dit alla öfverblcfne Norrmän hade flyktat.

Då l;ide Erik jarl Jcrnbaiden om bord med Ormen lån-

j;a, och uppslod der dtt allra häftigaste slag. Norrmän-

nen blefvo öä uppretade, alt mänga uli ifvern alt hug-



SLAGET VID SVOLDER. 139

ga sina fiender, ej koinino iliäg, det do voro på hafvet,

iilaii sprungo öfver bord och föilo så i sjön. Konung
Olof stod hela dagen i bakstammen, fäktande iTrigf, mest

med spjulkastning, ty han var så öfvad , att han kunde
kasta med båda händerna pa en gång. Han såg, huru
Norrmännen höggo tätt och ifrigt, dock fölIo få fiender

deraf. Då ropade han och frågade: (fHvad orsaken vore

härtill? eller om hans män höggo falsht?» Männerna
svarade då : (lalt deras svärd bUfvil slöa af det lata

huggandet och beto ej mycket». Konungen tog då upp
ur sin vapenkista och gaf folket nja och hvassa svärd,

och började då striden åler att skärpas. Men då konun-
gen lutade sig efter svärden i vapenkistan, sågo männer-
na, att blod rann ut undan harnesket på armen, livaraf

de förstodo, att han var särad. Enar Tambaskelfvcr

brukade sin båge hela dagen och fällde dermed mången
man. lian märkte, livar Erik jarl stod på Jcrnbarden

,

och sköt derföre efter honom; men pilen gick slraxt bred-

vid jarlens hufvud tvärligenom roderknappen och de om-
lindiide tågen. Jarlen såg sig om, fi ägande: nom någon
lisslc, hvem som sköt så hårdt?» I detsamma kom deu

andra pilen och gick mellan armen och sidan samt tvärt

igenom ett tjockt bräde. Då märkte jarlen, hvarifiån

skottet kom, och sade derföre till en snäll finsk båg-

skytt: vSkjut du den långa inannen, som står der vid
masten på Ormen långa». Som Enar spände bågen

tredje gången, kom Finnens pil och skar af Enars båg-

sträng, alt den sprang sönder med gäll klang. nHcad
var det, som small så högt?» ropade Olof Trvggvason.

KNorrge ur dina händer, konung!» svarade Enar. «G«d
råder för land och rike, och ej din båge», svarade

Olof. i^Tag min båge och skjut med den !» och kasta-

de så sin båge till Enar. Enar tog bågen, spände och

böjde den upp och ned, sägande: nÅUt för vek, allt för
vek, är konungens båge!» slängde den så åler lill Olof,

och tog sköld och svärd, slridunde dcinied^ så länge hau

lörmåddc.
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Ulaf det myckna sj)jul- och pilslvjiUaiidtt dån den

föreuade flottan började slutligen manskapet falla på Oi-

nien långa, så att skeppet biel lomt här och der pä si-

dorna. Då sprang Ei ik jarl jemte femton män ombord

derpå; men, då slamboarna Ulf den röde och Hyrning

se delta, skyndade de dit med några kämpar från Irani-

stammcn och mottogo jarlcn så, alt de flesta af hans män
löllo, andra sårades, och han sjelf måste baklänges hop-

j).! ned it,'(n på Jernbarden. Derpå fortsattes den förra

striden med pilar och spjut, hvaraf återigen mycket folk

föll pä Ormen långa och slutligen äfven slamboarna Ulf

röde och Hyrning, sedan de länge och väl värjt fram-

stammen. Manskapet började nu blifva mycket glest pä
Ormen, hvarföre Erik jarl återigen spiang dit uj>p med
många af sina män. Det r|varslåeude folkel kunde dä

ej längre göra dem motstånd, ulan drog sig undan till

bakstammen. Der stod konung Olof högst upp, så att

han syntes ölver alla sina män, och var myckel ökänd,

så alt otaliga spjut och pilar riglades åt honom; men

han afhöll dem med sin sköld, som dock der^f blef all-

deles uppristail. Sjelf fällde han många bland fienderna

med spjulkastande, och alla säga, alt aldrig har någon

konung sa frimodigt utställt sig för fienders skott som

Olof Tryggvason. Emedlertid var ett stort antal af Eriks

män uppkonmiel på Ormen långa och sökte ifrigt liil

bakstammen mot konungen. Ehuru nu Olofs öfverbltfne

män voro käcka och starka kämpar, så hade de dock

att göra med allt för stor öfvermagi, så att de snart

blefvo slagna, och konungen hade blott åtta män qvar

omkring sig. Dä sköt han sin sköld öfver sig, och stör-

lade så huCvudstnpa i hafvet. Så gjorde äfvcn de öf-

riga hans män; bland hvilka voro Kolbjörn Stallare, Enar

Tambaskelfver, och konungens broder, Torkel Nefia, den

sible, som sprang öfver bord. De ämnade rädda sig ge-

nom simmande, men blefvo uppdragne af Erik Jarls vakt-

skutor. De, som togo Kolbjörn, gladdes mycket, troen-

de sig halva lält koiuuigcn , cmrdan Kolbjörn var honörn

hk till växt och kläder; men du han fördes till Eiik
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jul, säg denne misstaget, dock gaf lian hhdc Kolhjurn

och de andra fiid. — Efter konung Olof Tiyggva.son

letades fåfängt; lian fanns icke mer. Somliga trodde,

alt lian, utmattad af sår och trötthet, drunknat. An-
dra ålerigcn siiga, alt då Astrid, Sigvald j;nls hustru,

fick vela sin mans förräderi mot Olof Trjggvason , ut-

rustade hon elt litsl skepp till dennes hjelp. Detta låg

siraxt bredvid under slaget. Då konungen sprang i liaf-

vel, säga de, alt han under vattnet afklädt sin rustning,

och sedan simmat llil Astrids fartjg, som upplog ho-

nom och rodde straxt bort. Han skall sedan aldrig

hafva velat återvända till Norrge, utan vandrat söder ut

till Rom och slutligen till Jorsala *) , der han en lång

tid lefvat uli ett kloster. Ingen vet till fullo sanningen

Jiäri; men det är visst, all han aldrig mera sågs uli

Norden. Drottning Tyri log sig sa stor sorg öfver hans

dfid , nit hon hvarkcn ål eller drack, ulan dog på ni-

onde dngen; och de af konung Olofs flotta, som seglat

förut, fmgo stor ånger och harm dcröfver, all de så ö(-

vergifvit sin liöfding ; och var det en allmän sägen, alt

slik konung månde aldiig mera komma öfver Norrges

rike.

SJUNDE KAPITLET.

OLOF SKÖTKONUNGS DÖPELSE.

Norrge blef nu deladt i tre delar. Sven Tvä^kägj;

fick en, Erik jail den andra och Olof Skötkonung den

tredje. Erik jarls broder hette Sven jarl. Han var gift

med Hohnfrid, Olof Skölkonungs dotter, och blef nu af

sin svärfader lillsall alt styra dess andel i Norrge.

Allt efter Ansgarii död hade kristendomen blifvit

illa vårdad i Sverge, tills slutligen vid denna liden Sig-

frid, en prest från York i England, kom hil och ned-

'] Jerusalem,
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sjilte sig vid Wexiö i Småland, börjande der att pre-

dika. Af honom blef Olof Skörkonung döpt vid Husa-

by kiilla i Westergöllaiid ar 1001, och är han sålunda

cicu förste kristne konung i Sverge. Då han nu ej ni^ra

kunde förestå de stora afgudaoflfren i Uppsala, bortlade

han den hittills vanliga titleln af Uppsala-konung, och

lät i dess slalle kalla sig Svea konung. Han höll elt

präktigt och lysande liof, och var sjelf af ett stolt, egen-

kärt och högmodigt sinne, såsom hans moder Sigrid

Storråda. På krig var han dock ej begifven, och lät

utan motstånd fienderna borttaga alla de länder kring

Finska viken, som hans fader, Erik Segersäll, hade Vun-

nit under Sverge.

ÅTTONDt KAPITLET.

OLOF HARA.LDSSON.

Småkonungea Harald Grenske i Norrge, som blifvit

inntbräiid af Sigrid Storråda, lemnade efter sig en son,

benämnd Olof. Denne döptes i sin barndom, och upp-

fostrades sedan i Norrge. Han blef en mycket tapper

och förståndig man, samt utmärkt framför alla andra.

Han vnr ej särdeles lång, nien ganska tjock och starkt

växt, hvariöre han äfven vid äldre år fick tillnamnet

Olof Digre eller Tjocke. Han började ganska tidigt fa-

ra i bärnad, och hans första tåg skedde mot Sverge,

emedan hans fader der blifvit innebränd. Han öfvcr-

vann först en viking, benämnd Söte, vid Sotaskär, utan-

för Södermanland; sedan seglade han genom Norrström

in uti Mälaren. Men Olof Skölkonung spärrade Mäla-

rens utlopp på det sätt, alt han lät spänna slarka

jernkedjor tviirlöfvcr strömmen mellan Riddarholmen ')

och Norrmalm , och med stockar och stenar upp-

fylla densamma så, alt den ej skulle vara segelbar.

Derlill ditskickade han krigsfolk alt bevaka detta, äm-

*) Hiiraf kallades Riddarholmen KedjesMr,
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nande så innestänga Olof IlaralJsson, ty på den lider»

liade Mälaren ej mer än elt utlopp. Då nu denne om
hösten ville filervända , fann han utloppet tillslängdt för

sig. Dessutom hörde han också, alt Olof Skötkonung

hade samlat en stor krigshär, för alt dermed anfalla ho-

nom; och tycktes nu goda råd vara dyra. Vattnet var

ganska högt uli Mälaren, och ukles ännu mera genom
elt ständigt regnväder, som i de veckorna inträlYade.

Då föll Olof Ilaraldsson på det rådet, alt han lät sitt

folk en natt hemligt genomgräfva ett smalt tiäs mellan

Mälaren och hafvet söder om Stockholm *). Om mor-

gonen lät han taga alla styren undan sina skepp, och

innan de svenska kunde märka ocji liindra det, seglade

lian med strykande vind genom grafven och öfver grun-

den och kom så lyckligt ut i hafvet, fortsatte der siua

härjningar, och utlvang skatt af Goltlänningarna. Olof

Skötkonuiig vredgades mycket öfver sitt folks försumlig-

liet, kunde dock nu mera ej hjelpa det; men ifrån den-

na tiden började han bära stort hat till Olof Ilaraldsson,

kallande honom allljemnt Olof Tjocke.

NIONDE KAPITLET.

OM OLOt' HARALDSSONS FRIERI.

Sedan Olof Haraldsson yllerligare vunnit mycken

krigsära och magt, seglade han till Norrge, för alt der

iilertaga sina fäders rike. Erik jarl var du redan död

på elt tåg till England, så alt landets förnämsta försvar

var borla. Dertill voro mänga män i Norrge missnöjda

med, att riket skulle vara så deladt emellan utländska

konungar. Härigenom blef det ej svåil för Olof Haralds-

son alt skafTa sig stort anhang, och han fördref lätt de

tillsalla landshöldingarna. Sven jarl, s6in styrde sin

s^ågers, Olof Skölkonungs, del i Norrge, måsle fly till

') Denna graf Iro somliga hafva varit, der slussarne nu äro*
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Svoigp lillika mecl Enar Taiiihaslselfver och många andra

inJui. Niir Olof Skölkonung af dem fick vela delta,

viedgades han mycket mot Olof Haraldsson, hotande all

vedeigälla honom delta. nDoclin, tillade han, alar ej

Olof Tjochc fördrisla sig ad intaga de länder, som
mig tillfloret)). Häilill jakade också hans hofmän; men
delta oriktadt, underlade Olof Haialdssoii sig hela Nori ge,

0( h Olof Skölkonungs hotelser om straff gingf^ likväl ej

i fullbordan. Han sände blott några män till Xongc,

alt derslädes ulki äfva skatt, men då dessa ej med godo

ville fara derifrån, blefvo de af Olof Haraldsson tagne

och upphängde. Häröfver blef Olof Skölkonung än me-

ra förbiltrad, och nu tordes ingen vid svenska hofvet

omtala Olof Haraldsson under annat namn än O/o/" TjOCÄv.

Så fortfor länge ovänskapen mellan båda konungarna

med småkrig och plundringar på gränsen, hvaraf båda

rikena ledo mycket men. Folket bad slutligen konun-

garna göra frid sins emellan. Olof Skölkonung ville ej

höra talas härom; men Olof Hiiraldsson slöt en förlik-

ning med Ragvald jarl i Götaland, så att frid blef mel-

lan Norrge och Götarike. Derpä skickade Olof H.iralds-

son åter ett bud till Olof Skölkonung alt sluta fred och

fria till hans dotter, prinsessan Ingegerd; men ehuru prin-

sessan sjelf var böjd för delta, så ville dock lienncs fa-

der ej höra talas om någoldera. Då lofvade Ragvald

jarl, alt han skulle resa med Kolbjörn Slallare, Olof

Haraldssons sändebud, till Uppsala, och pu Ailjhärjar-

tinget söka befrämja denna sak. Föie tinget reste de

dock till Torgny, lagman öfver Tiundland i Uppland,

en mycket ansedd och vördad man , och densamme som
hade hjelpt Erik Segersäll i slaget på Fyrisvall. Han
var nu mycket gammal och hans skägg så sidt, atl det

beläckle hela hans kropp och räckte ända ned till knä-

na, då han salt i silt högsäte. Björn Slallare och hans

följeslagare tyckte sig aldrig hafva selt så karlavulen och

storväxt man. Ragvald jarl berättade för Torgny, liuru

allt älburit, samt Olof Skötkonungs liögmod och olör-

son-
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sonlii^liet, begärande nu Torgnys lijelp uli silt förehaf-

vande på tinget. Torgny teg en slund härvid; slutligen

sade han: idJnderligl är, all i åslunden bura så högt

ärenamn, och hunnen dock ej finna råd, om någon
svårighet påkommer. Hvarföre lofvade du alt ålaga

dig denna sak, ulan all besinna, del du ej hafver

magi nog alt våga tala mot konung Olof? Mig tyckes

då bättre alt räknas bland bönder, och dock vara fri

i ordom och tala, hvad man vill, änskönt konungen

sjelf vore närvarande. Nu vill jag dock komma till

Uppsala ting och göra dig det bistånd, all du oför-

skräckt må framställa för konungen, hvad dig lyster».

Jarlen lackade honom för detta löfte hvarefter de utru-

stade sig och redo lillsammaus till tinget.

TIONDE KAPITLET.

OM rPPSALA TING.

Mycket folk från hela riket var nu församladt i

Uppsala. Pä ena sidan salt Olof Skötkonung på sin

tron, och allt hans hofFolk stod omkring honom. På
andra sidan suito Ragv^ld j;Hrl och Torgny lagman och

framför dem jailens hoffolk och Torgnjs huskarlar. Men
bakom dem och allt rundl omkring stod allmogen på
högarna och fälten (ör att höra, [mr allt tillgick. När
först enligt bruket konungens ärenden voro afgjorda,

reste sig Björn Slallare upp, der han salt bredvid jar-

len, och började framföra Olof Haraldssons helsning,

samt tala om frid och landadelning mellan båda rikena.

Han talade så bögl, att ej allenast konungen, utan äfven

allt folket förnam hans ord. Men så snart Olof Sköt-

konung hörde, hvarom talet var, stod han hastigt upp,

ropande, ualt della vore elt fåfängt tal, och alt denna
mannen skulle tiga». Björn måste då tystna och
sätta sig neder igen. Då stod Ragvald jarl upp och

talade om Olof Haraldssons fredsanbud och frieri till

FryxelU Ber. 1. 7
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prinsessan Ingegerd. Han berättade äfven, huru alla

Westgötar önskade frid , dels emedan Norrmännen på
sjön borltogo deras lifsförnödenlieter, som fördes till dem

,

och dels emedan de voro i beständig oro och osäkerhet

för de Norrskes infall och härjningar. Då jailen talat

ut, stod konungen åter upp. Hm förebrådde jarlen
,

t^alt denne slutat slilleslånd med den tjocke mannen,
konungen oålspord, för hvilket förräderi det ej vore

obilligt, om jarlen blefve drifven ur landet». Konun-
gen talte både länge och hårdt, vändande slutligen talet

med många smädelser mot Olof Tjocke. Derpå satle

han sig och det blef en allmän lystnad.

Då reste sig Torgny lagman upp och med honom
hela allmogen, och uppstod då mycket buller och dån

af folket, som trängde sig fram lör att höra, hvad

Torgny härom skulle säga. Då det åter blef Ijst, bör-

jade Torgny sitt tal sålunda:

i^Annorlunda äro Svea rikes konungar nu till sin-

nes, än de tillförcne varit hafva. Min farfader Torgny

kunde väl minnas konung Erik Emundsson, och visste

berätta om honom, att den tid, han var i sin lättaste

ålder, for han ut i kärnad hvar sommar kring åt-

skilliga länder och lade under sig Finnland, Kyria-

land, Estland och Kurland och många andra riken i

österländerna, och kan man ännu se de jordborgar

och andra storverk han der gjorde. Dock var han

icke så högdragen till sinnes, att han ej ville tåla de-

ras ord som hade något angeläget att framställa för

honom. Min fader Torgny var en lång tid med ko-

nung Björn och kände väl hans seder. Konung Björns

rike stod också, så länge han lefde, med stor magi

och styrka, ulan någon brist; ty han var vänlig mot

alla sina män. Jag hafver och honung Erik Seger-

säll i godt minne, och har varit med honom uti mån-

ga härfärder. Han förökade Svea rike och försvara-

de det väldeligen, och dock var oss godt rådgöra och

tala med honom. Men denne konung, som nu är, lå-

ter ingen tala med sig or^ annal, än det han sjelf
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vill höra och med all ifvcr framdrifva. Sina skatt-

länder lålcr han af ovårdighcl och vanmagt gå bort.

Likväl vill han hålla Norrges rike under sig, det in-

gen konung i Svea rike förut åslundal; hvarföre äf-
vcn mången man måste sitta i oro. Nu är det der-

före vår, böndernas, vilja, att du, konung Olof, gör

fred med Olof Tjocke, Norrges konung, och alt du

gifvcr honom din dotter Ingegerd till äkta. Och vill

du återvinna under dig de riken i Ostcrlanden, som
dina fränder och förfäder egt hofva, så viljom vi der-

till alla följa dig. Men vill du ej beqväma dig efter

det, vi nu tala, så skola vi anfalla och dräpa dig,

och ingalunda af dig längre tåla olag och ofrid. Så
hafra ock våra förfäder gjort, som på Mulaiing i en

brunn nedstörtade fem konungar, hvilka voro uppblå-

ste af stolthet .och högmod, såsom du nu är. Säg nu
straxt, hvilketdera du vill antaga!» Folket gjorde här-

vid myckel gny och vapenbrak; men konungen steg upp
och sade: ualt han ville samtycka till böndernas vilja,

såsom alla Sveakonungar före honom gjort haden. Då
afsUinnade aHmogens sorl, och höfdingarna gingo till-

sammans och slölo fred med norrska sändebuden på de

vilkor, Olof Haraldsson föreslagit, så all prinsessan In-

gegerd också blef lofvad åt honom.

ELFTE KAPITLET.

OLOF SKÖTKONUNGS FALSKHET-

Olof Skölkonung hade först med sin frilla från Wind""

land en son, benämnd Eiiiund, och en doller, Aslrid.

Sedan hade han med sin drottning en dotter Ingegerd,

och en son, livilken blef döpt lill Jakob, emedan han

var född på Jakobsdagen. Drottningen kunde ej lida

sina sljufliarn, hvarföre de också uppfostrades borta,

Emund i Windland, och Astrid hoi Rngvald jarl.
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Våren efter förlikningen på Uppsala ting for Olof

Haraltlsson med stort följe till gränsen, för att der, en-

ligt öfverenskomnielse, möta sin brud. Men, då han
liade viintat förgäfves långt fram på sommaren, sunde

han bud till Ragvald jail, efterfrågande orsaken till dröjs-

målet. Jarlen hade då fatt höra fiån Uppsala, att Olof

Skölkonung ämnade bryta sitt gifna löfte och gifta prin-

sessan Ingegerd med konung Jarislav i Gardarike. Jar-

len sände derföre på eget bevåg bud till Olof Haralds-

son alt berätta detta, och tillika erbjuda honom Astrid

i stället för Ingegerd. Emedan nu Astrid var vida be-

lömd både för skönhet, mildhet och stort förstånd, så

jakade Olof Haraldsson härtill, och mötte jarlen vid

gränsen, hållande der bröllop med Astrid, hennes fader

oålspord. Denne vredgades mycket häröfver; men, då

prinsessan Ingegerd for till konung Jarislav i Gardarike,

tog hon Ragvald jarl med sig dit, och undslapp han så

konungens hämnd.
Men genom allt delta blef folket så uppreladt mot

Olof Skölkonung, att ett svårt uppror utbrast, som af

konungens vänner blott på det sättet kunde stillas, alt

Jakob blef tagen till fadrens medregent. Som de ej

tyckte om det kristna namnet Jakob, blef han nu kallad

Anund, hvilket namn han sedan behöll. Men Olof Sköt-

konung blef tvungen alt resa Olof Haraldsson till mötes

och afsluta freden med honom, och var då Olof Sköt-

konung fromsinnt och mild i talet mot hvar man.

TOLFTE KAPITLET.

UPPRORET MOT OLOF ITARALDSSON.

Då Olof Haraldsson hade regerat flera år bortåt i

Norrge, började bönderna blifva missnöjda med honom,
emedan han var mycket sträng och sjelfrådig uti sin

styrsel , och pålade hårda böter och straff med lemslym-

pande och aflifvande, serdeles på dem, soiu ej ville an-
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laga kristna läran. Derföre drogo många af de niägli-

gasle bönderna bort till konung Knut den rike, som vid

denna tiden regerade öfver Dannemark och England.

Han mottog dem väl och sände dessutom bud till Norr-

ge med penningar och dyrbarheter, hvarmed de förnäm-

sta Norrmän mutades, så att, då Knut följande somma-
ren kom dit med en krigshär, föll hela landet honom
(ill, och Olof Haraldsson måste fly bort ur Norrge. Han
resle då öfver Sverge till Ryssland till konung Jarislav

och drottning Ingegerd, och Knut den rike satte Håkan
jarl till länsliöfding öfver Norrge. Men efter ett år drunk-

nade denne. Då skyndade några af Olof Haraldssons

vänner till Ryssland och rådde honom alt återvända och

intaga sitt fordna rike, medan det var höfdingelöst. Han
löljde deras råd och for först öfver till Sverge. Der
var nu redan Olof Skölkonuiig död och Anund Jakob

således ensam konung. Han gaf Olof fyrahundrade af

sina hofniän samt dessutom tillåtelse »tt värfva så mån-
ga svenskar, som han kunde få med sig. Olof drog se-

diin öfver Dalarna in i Norrge mot Trondhem och hade

då församlat en krigshär af 5000 man. Men bönderna

i Norrge hade också församlat sig mot honom, och voro

en vida större hop. Deras förnämsta anförare var Kalf

Amason, hvilken tillförcne varit Olof Haraldssons ho(-

man. Dessutom var Torer Hund en märkelig höfding

bland bönderna. I stället för harnesk bar han ren-

skinnsmuddar på kroppen, hvilka af folket troddes vara

så lörlrollrtde, att intet hugg kunde bita på dem. Den-
ne Torer Hund förde med sig många raska huskarlai",

och hade ullofvat att ej strida mot någon förr än han
fick skifta liugg med sjeifva konungen. Till Torer säl-

lade sig också Torsten Skeppssmed för att få strida mot
konung Olof, och dymedelst hämnas de stora böter, som
konungen honom förut ålagt.
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TRETTONDE KAPITLET.

SLAGET VID STICKLARSTAD.

(År 1030.)

Nallen före slaget låg konungen med den försam-

lade krigshären ute på marken. Det är berättadl, alt

han den nallen sof lilet, ulan vakade mest i böner till

Gud för sig och sitt folk. Mot morgonen föll en liten

slummer öfver honom, men just som det dagades, vak-

nade han. Och eller det tycktes för bittida alt upp-

kalla hären, frågade konungen, hvar Tormoder Kol-

brunar Skcild vore. Tormoder var der slraxl bredvid

och frågade, hvad konungen ville. Olof begärde, all

han skulle qvcida en sång för krigshären. Tormoder

resle sig du upp och började qväda så högt, att det

hördes öfver hela hären, och qvad han sålunda;

Dagen upprinner,

Hanen gal.

Det är tid, det är tid.

Vårt arbete göral

Vaker upp! vaker upp t

Vänsalle kung!

Alla i ädle

Konunga-ljenare!

Har den hårdhändte!

Rolf, skjlten!

Allgodc män
,

Som aldrig fly!

Jag väcker er, ej till vin,

Ej till qvinnoglam.

^PP> j''*b
väcker eder

Till hårda vapenlekar.

Vid denna sång uppvaknade krigshären; och sä snart

Tormoder slutat, tackade männerna honom fcr qvädet.
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terömmande det. Konungen lackade honom också, och

gaf honom en guldring, som vägde en half mark.

Derpå lät konungen hela sin här draga ned till

Sticklarslad. Der kom till honom en man, som var

hulvudet högre än alla andra, och derlill mycket däje-

1ig samt klädd uti djra och förträGfeiiga vapen. Han
erbjöd konungen sin tjenst, sägande sig vara från Hel-

singeland, och kallad Arnliol Gellina. Konungen fråga-

de: om Arnliol vore kristen? Arnliot svarade: vJag

hafver hillills (roll bloll på min egen kraft och för-

måga, och hafver denna tro hjc/pt mig. Dock äm-
nar jag nu helare (ro på dig, konung. Konungen
svarade: vTror du på mig, så skall du ock (ro del jag

lär dig: att Jesus Kristus har skapat himmel och jord

och alla mentiiskor, och all till honom komma alla de

fromma och rältrognan. Arnliot sade: aVäl hafver

jag hört talas om hvila Krist: men ingenting är mig
kunnigt om hans styrka och magi. Nu vill jag dock

tro hvad du säger, och låta dig härom råda». Der-

på döples Arnliot och ställdes sedan fiämst i konun-

gens här.

Konungen fick vänta en stund med sitt folk, ty

bönderna voro ej ännu frainkonine. Han satte sig emed-
lertid och lutade hufvudet i Finn Arnasons knä, och

föll då en god sömn öfver honom. Men när bondehä-
ren nalkades, väckte Finn upp konungen. Han blef

misslynt häröfver, sägande, alt Finn hade för honom
stört en god dröm. H^n hade nemligen drömt, aatt

han klef uppföre genom luften pi en stege, som gick

upp i sjclfva himlen, men just som han var på öfver-

ila steget väcktes han af Finn». Finn svarade: alcke

är denna dröm så god, som dig tyckes, utan lär den

snarare bebåda din död; om del eljest är något an-
nat än en sömnvillay>.

Nu rustiide konungen sig till och skipade folkel i

ordning. Han var sjelf klädd i en p.insarskjorta , hade

förgylld hjelin på hufvudel, en hälltbard i ena handen

och i den andia en hvit sköld med ett inlagdt guldkors
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uppå. Torder hette den nian, som bar konungens ba-

ner; och lundt omkring det uppställdes en sköldborg

af de tappraste män. 1 denna sköldborg hade lian äf-

\en ställt skalderna med befallning, att gilva noga akt

på, hvad som skedde i striden, för att sedan kunna be-

sjunga den. Derpå uppmuntrade han silt folk att straxt

i början ga hårdt på bönderna och således skrämma

dem på flykten; (dy», sade konungen, nom de få lid på
sig, så lära de med sin slora öfvermagi besegra oss>}.

Nu kom liela bondehären fram, och Torer Hund
med sitt folk gick franitör den. Han gaf då lösen åt

hären, ropande: uFram, fram, bondemän!» hvilket här-

skri bönderna högt upprepade, afskjutande dermed sina

pilar och kastande sina spjut. Konungens män svarade

härpå med det härskri, som konungen hade gifvit, nem-

ligen: aFram, fram, krislmän, korsmän, konungsmän!»

och gingo dcrunder ifrigt mot bönderna. Men när bön-

derna ytterst på flyglnrna hörde korsmännernas härrop,

trodde de, alt det var der.(S eget, och började derföre

också skria och ropa : »Fram, fram, krislmän, kors-

män, konungsmän!» När de andra bönderna delta liör-

,de, angrepo de dem, troende dem vara konungens folk.

Alltså blef en temligen skarp strid mellan bönderna sjelf-

va, och många föllo innan misstaget rättades.

Konung Olof hade uppställt sitt folk på en höjd,

hvarifrån hans män med sådan häftighet angrepo bon-

dehären, alt den började bågna, och konungens sköld-

borg dref midlen af böndernas här baklänges. Då voro

redan många af dem färdiga till flykt, men länshöfdin-

garna uppmuntrade och förmanade dem till frimodighet

och tapperhet, och fingo således bondehären alt stanna

och åter göra motstånd, sä att de, som främst voro,

nyttjade sina svärd och huggvapen; de, som stodo näst

Iwkom, slucko fram med sina spjut; och de som ytterst

följde, kastade pilar, handspjul och slenar.

Det är berältadt i gamla sagor, att denna dagen

var i början mycket ljus och klar; men, då drabbningen

begyntes, slog sig en rodnad och elt töcken öfver solen
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ocli himmelen, nit del slutligen blef mörkl som nattetid,

hvilket mörker varade allt tiU konungens död.

Konung Olof gick sjelf fram ur sin sköldborg och

slogs ifrigt, fällande tnånga af bönderna; men dessa

triingde sig häftigt emot, så alt det blef mycket skarpt

fäklande. En bonde, Torger af Qvislestad, gick emot

konungen, men han gaf Torger ett så hårdt hugg, alt

del klöf hjelmen och hufvudet i tu. I delsamma stötte

Torger konungens banerstång ned i marken så hårdt, att

hon stod fast deri; ty Torger hade nu fatt sitt bane-

går, och föll död ned vid baneret. Der föllo äfven mån-

ga andra konungsmän, så manskapet böljade Llifva glest

kring Olof. Nu kom Torer Hund fram mot honom
,

och de började vexla hugg sins emellan; mon konungens

svärd ville ej bila på Torer, derfnre ropade han på Björn

Stallare: «S/å du hunden, efter jcrn ej biler på ho-

nom)). Björn gaf då med sin hammare Torer ett så

hårdt slag på axeln, att Torer raglade dervid: men han

hemladc sig snart och sköt sitt spjut så, att del gick

tvertigenom raedjan på Björn, sägande: «Så beto vi

björnarnan. Björn Stallare föll död ned af detta sår;

men konungen hade cmedlertid fällt en af böndernas

män. I detsamma kom Torsten Skeppssmed och högg

till konungen med sin yxa så, att hugget gick djupt in

i venslra låret. Finn Arnason högg straxt Torslen

Skeppssmed ihjel: men konungen gaf sig mycket vid

sitt sår, lutade sig mot en sten, kastade bort svärdet

och bad Gud hjelpa sig. Torer Hund kom då och ge-

nomborrade honom med sill spjut, så att konungen föll

neder och dog deraf. Då voro också de fleste, som ha-

de framgått med honom, fallne deromkiing. En del af

hans krigshär, som kommit föiscnl fram, angrep nu bön'

derna, och blef då en häftigare strid än förut. Men
då folket försporde konungens fall, ville de ej längre

strida; ulan flydde öfver till Sverge, eller sökte beskydd

hos (ränder och vänner uti Norrge.
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FJORTONDE KAPITLET.

TORMODRR KOLBP.UNAR-SKALDS DÖD.

Tormoder hade varit med i striden bland skalder-

na under konung Olofs baner. Då bönderna gjorde sitt

skarpa anfall, blef lian så illa sårad, all h;tn ej mägla-

de föra vapen. Dock ville han ej gå derifrån, utan

stod qvar i striden. Då kom en pil och gick djupt in

i hans venslra sida. Tormoder afbröl pilskaftet i såret,

och gick sedan till ett stort hus, der de sårade voro.

Der mötte honom en man, som hette Kimbe. Kimbe
sade: <(i7dr är myckel ynkcligt skri, och är del slor

skam, all raska karlar ej hällre kunna bära sina sår».

Kimbe fick se på Tormoders aini den ring , som konun-

gen hade gifvit honom om morgonen. Då sade Kimbe

:

uVissl är du en konungsman ! Men gif mig din ring,

iå skall jag dölja dig undan för bondeman. Tormo-

der svarade: vTag ringen om du kan; ty mer har jag
nu mislal, än den är värd!» Tormoder bar sitt blotta

svärd i handen; men i detsamma Kimbe räckte ut sin

hand efter ringen, viftade Tormoder till med svärdet

och högg af hans hand: och är det berättadt, att Kimbe
lät lika \nkcligt öfver siit sår, som de andra, hvilka

han tillförne hade begabbat. Tormoder eick in i en

stuga, der en qvinna höll på alt läka de sårade. Ilon

bad Tormoder bära in ved och lägga på elden. Han
gjorde så. Men när han gick fram för eldskenet, sade

qvinnan: aDennc mannen är myckel blek. Hvaraf
kommer del?» Tormoder svarade:

Del undrar dig, qvinna.

Alt da ser mig blek.

Få varda f;igra af såicn.

För flygnndc pilar jag råkat.

Den smala malmen
Mig mi^lt igenom gick.

Och jernel skarpa

Mig skar i hjcrlal.

J
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Läkerslian sade: vLåt mig se dina sår, så skall

jag förbinda dem». Tortnoder salte sig neder och ka-

stade af kläderna , och läkerskan undersökte såret. Hou
läckte åt Tornioder att dricka saft, som var sainman-

kokad af lök och andra örter; inen Torinoder sade: uTag

bort del igen, icke har jag grötsjukan!)) Läkerskan för-

sökte att med en tång utdraga jernet, men förmådde det

ej. Dessutom kunde hon ej komma åt att lä rätt tag

deri, ty såret omkring var mycket svullet. Tormoder

sade: vSkär först upp köttet kring jernet, atl man kan
komma väl åt det med lången, och lål sedan mig ryc-

ka ut del!)) Hon gjorde så. Men Tormoder drog af sig

ringen och gaf den åt läkerskan, sägande: (xQör dermed
hvad du vill! men visst har en god man egl den; ly

konung Olof gaf mig den i morgons». Derpå fattade

Tormoder i tången och utryckte pilen. Men på jernet

voro krokar och hullingar, med hvilka det följde ut

stycken af hans hjerla, somliga röda, somliga livita.

Tormoder såg på dem och sade: aVäl hafvcr konungen
födt oss; feta äro mina hjertrölter». Föll så baklän-

ges ned till jorden och var död.

FEMTONDE KAPITLET.

IVARSKA ÄTTENS UTGÅNG.

(1061.)

Olof Haraldsson blef sedan dyrkad som ett helgon,

och munkarna hafva berättat många underverk, som han
skall hafva gjort. Men efter Anund Jakob regerade

hans äldre broder, Emund gammal, hvilken dog ulan

söner, och således var den siste konung i Sverge af

Ivar Vidfamnes ätt.

^iiQiH
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iföreta UttåtttlQtn.

Sm (Stenftlffa Äonunga^dttett.

1 ^ap.

^m iäonuttg ^trnSir.

V^cban 5»vatffa dtten genom 6"mu>:b ©ammalé
bob (1061) ^abe utjlocfnat, blef ©tcnftt \ati ^ani

eftectråbare od) ^iamfabec for en np fonunganitt.

£)ennc ©tcnfil tvär af i)oo^ flngt, ti; l)an trär fon till

jarten SftasiaHilb U(ffon od) foncfon6fon at ©foglat

Sojle. jgtané mober Ijarjlammabc från ^jnglingaåtten,

od) blef efter Dvagrealb jarlé bob gift meb (5munb

©ammat, få att (Stenfit bicf benna fonungS ftjuffon.

®ielf war @tcn£il en anfcnligt ftor od) mpcfet ftarf

man. ^wo^in uti l)ela l)ang rifc funbc få mål ffjuta

meb båge fom l)an. ^an ivar uti f!ciber ganjla

oforfårab od) mobig , men tillifa af ett milbt , for=

ftgtigt od) frebligt finnelag; bertill babe i)an mpifet

beröm for fin rdttvåbigl)et i bomar. 2ihvål fdgeé ijan

^afroa gpnnat ^öcftgotarna framfor fina anbra un;

berfåtare , emeban l)an5 fabcrneildgt roar berifrån

fommen.

5tonung ©tenfil f)abe fjelf antagit friftenbomen od)

(jpnnabe benfamma mpcfet. 2Bib l)ané tib blef ben:

JDel. II. 1



im låta prcbifab tviba omfring uti ©roerigeé tife.

@t. S)atrib i 50?unftorp prebifabe for SBeflmanldn-'

ningarna. ©t. "JTbadrnrb ben albrc trär biffop i @fa:

ra ocf) omiranbc 9Berm(ånningarna. @t. ©tefnn for

uppåt CRorrlanb, prebifnbc ber ocf) omrodnbe Jpelftn--

garna. 9)?cn, bå lian l)dni3ib gicf n^ålbfamt till wäa^a

famt nebbrot orf) fonberflog afgubarnaS belåten, blef

l)an flutligcn af ^ebningarna fjelf il)idlflagen trib

fD^orbbåcfen på 2;pnnebro=ffog emellan ©eftrtfelanb oc^

Äclftngelanb. 5>an blef begrafwen i 5^orrala fprfa,

cd) fjunger allmogen berftdbeé ånnu många roifor om
bonom unber namn af ©taffan ©tallbrdng eller ^11=

lebror ®taffan. 2{baln)arb ben pngrc blef af erfebi;

ffopen i 23remen infatt till bifEop i ©igtuna, ber l)an

i början reann få mpcfet bifall, att l)an \v\h en mefa

fid fjuttio maré filfwer i follcften. ^m n)!tbaraft

blanb alla it>ar biffop ggino. Uti i^fåne inrdttabeå

nemligen toxh benna tiben tn?å bijfopéjlift, ett i ^aU
hv> od) ett i gunb. (5gino blef ben fcrfla bifFop t

23albp od) ^enri! i 5unb. £)enne ipenrif ^abe förut

trarit ^anffa fonungené l)of:prebtfant od) famlat mpc:

ht cgobelar, od) lefbe [cban fom biffop uti frdfeligbet

od) lattja. Slutligen bog l)an af fitt mpcfna bricfan=

be, bå effcr l)onom (Sgino blef biffop båbe i 2unb od)

ADalbp. SQcin tvär en nitiff od) gubfruftig man, od)

omn^inbe l)ebningarna i S3[eftngcn od) på S5ornbolm,

prebifanbe for bem få, att be unber c,råt éfwer fina

förra roillfarclfer fjelfwc fonberflogo fina afgubabeld:

ten, od) framburo allt fitt gulb odj filfn^er åt (Jgino.

§!)ien l)an emottog bet icfc, utan bab bem antrdnba

bet till fprforé uppbpgganbe, be fattigaé forforjning od)

utlofarbc af be fångar , fom blifroit tagna på

tvifingéfdrber. Sör att dnbtcli^cn göra allbeleé fXut

på ben t)ebnif?a afgubatjenften , ingi(f l)an i fcrbunb

meb bi|?op ^tbahvarb ben »ngrc i (Sigtuna, att be

ffuUe uppbränna bet gamla afguba=temp[et i Upfa=

la. Dma fitt forflag mebbclabe be fonung <3tenfil,

birilfen lihrdl afili)rbe bet, fdganbe, att l)cbningarna.



uppretabc {)ai\if, ffuUe boba alla frtfmci [åcare, foc;

briftra honom fjclf, \amt twlnga bcm, fom rcban an:

tagit friilenbomcn, att åter bpcfa afgubar. ^arige--

nom blef wal m^cbbranbcn forofommon ; men bebnin:

garna, fom \:)(X^c fatt tveta bif?opaineå f6re[)afivanbe,

tjarmabeé becofwer mpifct, cå) efter (Stenftlé bob an:

frallbc be ett uppror^ uti ()n?ilfet be friftna ofirer f)f[a

@n}ea rifc blofa^o mwcfet forfoljba od) '^Ibatiijarb ma:

fle fin titl 3öei"lerg6tlanb, l)tvartfrån l)an feban for ut

tiU 53remen. !D?en (Jgino fortfatte fina prebifnin:

gar oforfftacft, od) for unberftunbom in uti 2Bcjler:

g6t(ant), uppmuntranbc be friftna berflabeé. Se^a i)a:

be ej någon lärare, cmeban be af påfraen tiUfattta bi:

fFoparna Tfctliuö od) Sabicué l)a[bre lefbc uti oftret-

flob od) njalluf! i fina flofter i SiDfPIanb, ån be tville

unberfajla fig let befatdr cå) ben fara, fom b(anb ()eb:

ningarna foantabe be frifina lärarna. ?!)?en (Jginc

fruftabe fig id'e; utan fonberflog tid od) meb Sriggaé

bilb på ett ftaUe uti 5Beflcrg6tlanb, od) prebiPabe alle:

jläbeé frimobigt, fortfaranbe bermeb allt tiU fin bob.

^å betta fått blcf friftna låran fmaningom be-

fant uti l)ela rifet, od^ många unbent»er£ beråttabeé

om be friftna lårarne. ©t. £)ait)ib fabeg en gång i

£D?unftorp bafwa uppbångt fina banbffar på en foU
(tråle, htrilfen l)an tpcftc reara en fpif, emeban ban^
ögon troro f6rfir>agabe af ålbcr od) gråt. 23å t)an^

tjenare feban f?ullc b^ttita banbjfarna, fann ban bem
ånnu bånganbc på folftrålcn. 2fbaltrarb 'ben diöre

fabcé funna af @ub crbålla regn od) folffcn, når l)an

bab beröm, b>vaban SBep:g6ta:b6nberna tDoro {)onom

mp^et unbergifne.

(St. SSotnnb wat fobb af l)ebniffa forålbrar uti

.^ammarbi) »vib ©tccf()olm, men på en banbclérefa

till (Jnglanb blef l)an omaninb till friftenbomen, bwi(:

fen ban feban prebifabe i fin bemort. Jpan irilie

en gång braga not unb fin granne SSoroe^ ftranb,



men S5ott)C fcrf>6b het, om ^an ej ffuUc få en fjers

bebet af fångjlen. ^otirib fiwttabe fig ba till ffn eg.n

j!canb, bec ban fagcé efter ifcic( bon t)aftra fatt l)e[a

noten full mcb fif?/ ()n)acaf t)an ocf utbclabc mi}c!et

åt bem, fom emeblertib l)abe fåfängt bragit not n)ib

anbra ftranben. ^åe l)eUer irrebgabeé t)an ofroec S5o;

nieé nibjf[)et, utan unnabe ()onom allt gobt, l)n?an;

genom ^an l)lef mpcfet dl^ab od) funbe omrodnba

många, ipan t)abc fcifopt od) omivanbt en 9fpjf paf,

I^irilfen t)an amnabe fdnba l)em till bcp fdberneélanb.

50?en, bå be unber irdgen l)it)i[abe ftg på 9\åg=on i

50?å[aren, od) @t. Sotnnb infomnat unber ett trdb,

morbabeS ban utaf ben befriabe trålen. 23å (St.

S5otn?ibé fidgtingar fafnabe bonom, borjabe be fegla

omfring od) fofa bonom offoerallt. 25et berdttabeé

bå, att en b^^it fogcl ^at fatt ffg på framframmen

nf bera§ f?epp, od) liffom nnfat bem trdgen. 2)en;

na fogel foljbe be, od) fommo få till bet ftdlle, ber

ben morbabe Sotroib låg. £)e förbe bonom bem mcb
fig od) begrofmo bonom. 5pan blef feban anfebb fom
t)£ltg, od) ofiter i)ané graf upprefteö till bané dra

en fprfa, bi^Ufen fallabeé S5otir>ibé=fprfa eller $8ot=

h)xfa.

£>et berdttag ocEfå, att bijBop ^{balwarB om*
trdnbt en reallberbe tt3i^ namn Storlien, fom tjenabc

t)o§ en bonbc i Söepergotlanb. dlåv Sorften feban

wallabc bonbené boffap i ffogcn, fp^elfattc b^n ftg

ofta b^l^ bagen igenom meb gubcliga betraétclfer od)

toner framfor en ftor flen i ftdllct for altare, låtans

be emeblertib boffapen ftrcfrea oivaftab omfring uti

tfogen. Sifivdl famlabe be ftg fjelfmant bniarje qwdll

odb fllbrig fa!nabe§ något freatur. S}?en bonben, fom
xvat bcbning, b^tabc Slorjlen for be^ frijlenbom, od)

bå i)an ej funbe få något annat j?dl mot bonom,

fmog bfin ftg b^mligt till ffogen od) banb ber en

af oparna tfib ett trdb. ©om nu benne fa!nabc§ om
citudllen, anflagabe bonben Sorjlen berfor od) idt,
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tid ffrrtff foc hetta pabiftabe brott, flagta cd) offra

{)onom på famma ften, ber Sorjlen balitt fin enfliga

gubåtjenjl. StVen ifrån ben tiben ()abc bonbené frea:

tur ingen trefnab mer, utan magrabc cd) bogo, od^

trubbe många, att betta voat ett ftraff for ben ojIi;ls

bige Sorftené bråp. ^n gång, bå bonben ()6U på att

flagta , cd) reban t)abc bobat od) bragit ^uben af en

ope, borjabc l)uflrun att åter flaga 6'tt*er 5lorftené

bob, faganbe t)onom wava ett Ijelgon, fom nu
Icftc i I>imtttL'len. ^drnnb fPrattabe bonben l)6gt od)

fabe: 3cEe tror jag, ött Xovjlen lefivei* mera
ån t>enne oye, fom jag nu iiall buggc fonder*

SJJen fe, nnb befa orb rcftc ftg ben flagtabe och flåb;

ba oren t)aftigt upp på fina fprn ben, od) beirittnabe

brmebelft, till ii ndnvaranbeé fcrtvaning, fin forbna

tråftareé [)diCii)et. ^å betta ftdllc btef t'eban ett litet

fapetl upprårtabt till Storjlené dra, ber febermera man;

ga unbcrtverf fdgaé blifant foirdttabe i fpnnerl)et meb

botanbe af 9Be]lg6ta=b6nbernaé boffap.

£iefa cd) otaligt många bplifa berdttelfer, l)anlfa

bet råa folfet trobbe, bibrogo i fin mån att ffaffa

friftenbomen allt mer od) mer anfecnbe od) att ut;

trdnga be dnnu orimligare fagorna om be gamla ®u=

barna.

3 ^ap.

iärigrt mrD i^orrigp.

^å benna tiben lefbe uti 5lorrige en rpftbar {)6f;

bing, bendmnb ^åfan. ^an anfågé ivara ben tap;

prafte od) fEidliga|!c man, btv^aban ban l)abe bliftrit

[att ofa^cr en bel af treflra 9?orrige, famt fatt en af

fonungené fXdgtingar till dfta. (geban foU l)an uti

fin fonungé, jparalb ^årbråbe?, onåb
, få att l)an

måfle flp rifct. ^an unbficf bå forldning i (gaerige,

fomliga [dga 5pallanb, anbra SöermeUinb. ^drifrån



foc l)an ofta in uti 9?orrtv]e od) uppbar fatt af fin

förra fortaning, cd) trillc bonberna batbre flifira ben

åt 5pafan, fom n?ar alf?ab, dn åt .^aralb ^arbråbe.

.£)dr6firer njrebciabcé ^aralb oc^ for meb fin [)h på

Idtta ffcpp clfivcn *) uppföre , Idtanbc folBet bdra

fBcppen [anbredi^en torbi be ftora flrcmfallen iribSrolIi

{)dttan, (J-bet od) 9ianum, od) fom pd bet fatt upp

uti SBcnern. ^dr dmnabe i)an falla in uti SCefier:

gotlanb, men 5pdfan jarl roar bonom till mete meb

fitt fotf od) befutom manqa SBcjlgotar for att binbra

^aralb från b*^"^!*-"*''^^-
S^dba frigébi^r^ima jlobo po

bivar fin bojb cd) ett mora6 roar emellan bem, tyvax-

forc ingcnbera roillc forft angripa ben anbra. gags

mannen Sorroib, fom antorbe 5Beitg6tarna, fatt fram:

for bem på en bdft, fem roar bunben roib en i mar;

fen nebflagen påle. Unber afroa!tan på ftribené bor;

jan uppmuiUrabe b'in ^Beflgotarna meb bctta tat

:

"iDet »?et (Snö, att xoi lyafxva lyåv mydet Frigs--

"folF tilIl>opa cd) t)e me|t vaiia mån. Småtorn

'"berfore Fonung Qten^il få fpcrjcj, <xtt wi göra
"iienna jarlen go&t bi|l:åttt). UTen blifxvev nå--

"gon blant) ungmanflapet vå^t> od) ej tors bit)a,

"få fiy voi ej längre ån t>it till t>en &er båcHen.

"(Dm flera af nngöoinen, tet jag toif ej tror,

"f?uUe rå&as, få t^ola voi ej fly längre ån t)it

'"bort till l;6gen." 0?u uppbdfbe'5?orrf?a frigéfolfet

ett i)ax^n famt jTog på fina fEolbar^ broilfet befroara^

be6 af bet (gircnffa på famma fdtt. ipdraf ffrdmbvé

lagmanenå i)S\t, få att b^^n faftabe fig roalbfamt od)

rpdtc upp pålen meb fåban fart, att ben flög lag--

mannen i bufauibet. S^an, troenbe bet roara ett 9?crrfft

flott ,
förbannade öeras tljn tante , famt reb

j?pnbfamt unban ofroer båbc bdcfcn od) bogen. ©6=

terne rocro i bafr uppbåbabe od) fålebcé illa fldbba,

fä att be frofo mintet, tp t)6j^folbcn babe reban

*') @å follabcS ©ota^elf ben tibcn.



begpnt cd) bet fnogabe nSgot. S)?rf6re roillc be ej

wånta lan^ce, utan rufabe ofirct baUn upp mot ben

anbra t)oibcn, anfadanbe 5^orimiinnen. 9)?cn bc§e brefj

njo bem utfore igen på fli)f'ten 5 od) fajidn be icfc roå^

gabe torfolja bem långt, ncbbcggo be tifivat många
@otec od) befommo ipåfan jnctö baner.

T)å CRorcmånncn om qtt)åUen åtenvanbc till fina

fPepp, gingo be en [å fmat nnig genom f?ogen, att blott

en od) en i fenbec funbe fomma fram. honungen
talabc iu|l meb fina t)offvimpar om , l)urun3!ba 5påfan

jarl t)abe fallit i jlriben, eller ej. 2)å berattabcé for

^onom, att en man ^ajligt l)abc framfommit ur tJo=

gen, nebftucfit ben, fom bar ^åfanS baner, od) jirart

flptt unban meb betfamma. t)å fabe ^aratb : '"Un

"lefwcr ^åFöft jötl." .^drcfter t)ate iparalb ingen

framgång uti 2öe|!erg6t(anb, tp , få fnart några af

i)ané fclf jfiljbe fig från frigét)dren, blefnjo be flrajrt

genom 5påfané anfialter omringabe od^ nebl)uggne.

3a, bet berdttaé, att Jpåfan fjelf, forflåbb till en

gammal tiggare, t)ar gått in i Jraralbi? frig^l)år, od)

lofreat wifa rodg till ^åfan jarlé gcmftalle. 2?å nu

många fåljbe I)oncm, förbe ban bem in i en flor od)

tjof j?og, ber be flutligen blefnio af ett bafbåll 6f=

rcerfallna od) nebgjorba. Slutligen borjabc »vattnet

på ^cncrn att frpfa till. £)c^utom berdttabcé, att

fonung igtenfil meb en ftor frigéf)år ffuUe fomma
neb från (£aH\ilanb till Jpåfané bjelp- ^paralb forfc;

gabe ftg berfcre ©ota elf utfore l)em till 5?orrige igen,

od) fingo Söeftgotarna feban rcara i freb for l)ang

anfall.

4 Map.

<©m iäonung |>nge örn äUivt.

.Konung Stenfil Icmnabc efter fig n?ib fin bob

(1066) tnjenne foner, 3"3^ ^^ i^al\tan, men, fom be
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mptfet utiQrt, togé S)åfan 9i6be till fonurtg. Dm
t)onom ar ej flört att förtälja, men efter ^an§ bob

(1079) blcf ^r\i}i fommg. ^an trär en jlar! od)

fiorronjct man fafom l)an'o faber, fonung (Sten!tl.

^ané brottning, fom l)ctte 9)?6, rrar af t)6g inlanbff

flågt, od) l)cnneg bcober, @it)en, flob uti ganjfa flor

gunfl t)06 fonungen.

Svenne Sngc tvär en mpcfet ifrig cd) nitijf fri;

f^en. 5?ifafom be förra frifina fonungarna n?illc {)an

ej bo tvib llpfala for be många afgubaoffren6 jTuU,

utan uppet)6U fig uti (Sigtuna eller S^jorfo. £)c

förra fonungarna ()abc lifival måfl irara tillfldbeé tvib

be drliga jlora offren i UpTata, men betta trilte fo=

nung S^öf H l)cllf>-' göra. Sivart beremot tdt ()an

affFaffa afgubatjenflen, l)tvar t)an funbe, od) befallte,

att folfet ffullc antaga frifina läran. 5pebningarna

bleftvo mpcfet uppretabe bdvofwer od) jUdmbe ting meb
fonungen, bd be forelabe honom ttvenne njilfor, nem;
ligen: ött lyan jTulle cntingen blifvi^ft wit> lönt);

fens lög od) gantmöl fet», iå^om l^ane fat^ev Fo--

nung @tent*il, eller otffå lemna ifrån fig Fo--

nungftmögten. Whn fonung ^^^^c\e fnmrabe frimo:

bigt: t>et l)an ingalun^c iville foriröjiö t>en tro

cd) lörö, \om l)(in önfåg röttöfl. ipdrjrib trreb;

gabeé l)cbningarna od) borjabe att unber jTrif od) rop

fajla flcnar mot fonungen, briftvanbe ^onom fålunba

från tinget.

5 ^ap.

5^dr itonung ^nge m.åfle flp ifrån Upfata, flans

nabe lifivdl l)ané fnniger, (Siven, qnmr berjldbeé. Jpan

fleg nu fram for be uppretabe bonberna od) lofreabc,

att l)an ffulle uppcl)åna afgubaoffren åt bem, om in

irille taga l)onom till fonung. ^drtill jafabc alla^



ccf) blcf få (Strcn fonun^ cfivcc alit <^\vca ti!c, men
Sngc mafl? fin till Söcftcrgctlanb. (Stvcn lat ftrapt

framteba en i:)a^, fom till cffcr fcnbcrbcaqS ocl) bela;

beg ut mellan folfet; men mcb blobet bcftrcfcé afgu;

babilbema, fåfom ^ebningacnaé febroanja trär.

Sitet bevcftct: n^oro bebningarna fotfamlabc nMb

(^trengnaé, t)tvarcjl bå for tiben irar ett allmänt of;

ferftälle. ^i ffulle bplla ben nra fonungen, @»ren,

fom bcnrib anftällbc ett ftort offer. £*å bobbc uti

©cbermanlanb »rib So^o, ber nu gffilétuna dr beld;

gen, en friften idrare från ©n^Ianb, wxb namn (Jfftt,

fom wcit cianffa nitiff cd) ifvig att utcba bcbenbomen.

-X^å han ficf unbcirdttelfe om bet flora af^ubacffret i

©trengndé, ffwnbabc t)an bit. Jpebningarnc ^cUo på

att offra åt afiuibnrna od) en fler måltib nmr anrdt=

tab åt folfet, juft på bet fldlle, ber nu ©trengndå

bcmfi^rfa dr bcldgen. Dtdr GfEil fåg bctta, borjabe

t^an att ifriut fcrsbrå l)cbningarna, att t»e glömde

ten enta fitnna (Bui>en^ cd) offrcöe åt t>jef-

krtift. 5}?en, fom l)cbningarna t(fc brpbbe fig något

om bctta o&i mvdct antuu, han \a^i, få upplrftabc ban

fina ögon odt bdnbcr mot binilcn cå) ba^, att (5ut>

tluUe gcncm något unterxvevF bewifa fin mcigt

iför te otrcgnrt. 2^å bcrdttabeé bet, ott ett flarft

åffflag ftravt l)ar följt jemnte mpcfet bagél, fno o* regn,

fom ncbflcg ^ebningarnaS altaren o* bortfortc beraé

offer, men på Sffil f?all ej en cnba broppe l)afn\i fal=

lit. 4)draf blefrcc bcbningarne mera uppretade an fPrdm=

i!a, odi en af afguba^preftcrna faftabe en ftcn mot Q-

ffilå buuvub cd) en annan fdrabe bonom meb en ^ra.

I>erpå fcibeé ban till fcnung ©iven, bnnlfcn bcmbe

bcrcm till bcbcn, fåfom ben ter met trolleri Ijöte

iipp^^^t^cft owatret till <5t:t>c:rnrt5 cd) ^omin^ene
forfm«t>elfc. .^an utfcrcco utcm fiabcn cd) boba^

iei på ett berg, ber fcban ^cmini!aner=flcftret ttU

bané dra uppforbeå. Cniurirama berdtfa nnbare, att

ett brinnanbe ijué nebfom från t)immetcn oftrer t)ané
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fvopp, oc^ att fliicfavnc cftet l)an^ blob albcici funbc

utp åiuvo från ben ftcn, på bn^ilfcn ban ftob, bå {)an

fcrft [åvabeö. WUn någca ftiftnv^ togo (£t. ^-jTtl od?

ffuUf bara l)onom till 5cr5, ber l)an förut babo tott.

3nnan be hunno allbctcé fram, blefiro be liftviU cm=

gifna af en få tat bimma, att be ej fågo att gå tån=

9rc5 tiUifa btef 2t. ©iTité fropp få tiin;^, att be ej

formåbbc Ipfta ben. 2!)e trobbc ftg bi\ forftå l)etöcnct5

mening od) begrofivo t)onom på famma ftåUe. 2!!)ev

blef fcban en fprfa till bané dra anlagb, od) flutligcn

en flab, fom efter l)onom ännu fallaé gfJilétuna, b.

'rc. f.
©j^ilé ^em.

Unbcr benna tibcn blef frij^enbomen mångenftå:

be6 utrotab uti (Snjealanb od) afguba^offren ftrabeé

åter i beraé forbna praft. 2!)etta f?ebbe ifi)nnerl)et

roib bet ftora templet i Upfala. £)et trär uppmu=

cabt af grof gråjlen, men inuti allbeleé ofiverbraget

meb forgpUba plåtar. 2)er inne futto £benå, Sor§

od) Srei)é bilber brebtvib t)ivaranbra oé) åt bem offra:

be folfet tuppar, t)6far, ^unbar, t)åftar, i fivårare

lanbSplågor åfwcn menniflor, men allt enbafl af

manfonet. £'ffren jfebbe unbcr bet prcfterna ficngo

t\)\tta fånger, od) be boba frcppar, fom ej anb offer;

måltiben fortarbeé, uppl)angbc? i träben uti ben ftora

lunb, fom omgaf templet. 2!5enna lunben anfågS

mpcfet l)elig af l)ebningarna, od) fåg man ber iblanb

mer ån femtio boba froppar l)ånganbe, ifpnnerbct

roib bet flora offret, fom f?ebbe i)\vatt nionbe år,

bå be offrat e nio l)anar af alla flagé bjur. "Ktt an:

flåUa fli^a offer åt afgubarna, fallabeå i fornfpråfet

att blota, berfore blef afiDcn fonung ©tnen fallab

^louQiven, cmeban ^an åter uppråttabe Unna af^

pbatjenfl.
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6 ^ap»

<Dm ^lcv^i3)tn& t)ötr.

Stennc år regerabe S3[ot=@trcn uti @trea(anb od)

unbec l)e[a benrta tib uppct)6ll [ig fonung ^nge i 2Bc=

l^ccgctlanb, ber friflcnbcmen n?ar mera nllmdnt anta;

gen. (Slutligen forfamlabc t)an i ti)jll)et en liten

Ecigél)ar, meb tianlfen l)an reb genom bag od^ natt

l)emligen uppåt från SBeflergotlanb till Éircalanb.

^an Hm tibigt en morgon till en gårb, ber fonung

^lot;<Stvcn n^ar, mcban bennc jemnte ali bep l)offolf

dnnu fof. Snge lat bå fina mdn omringa tjufet,

titlftånabe be§ borrar od) tdnbe feban elb berpå. Äd
nung S5lot=iSn?en trängte fig tt»dl ut ur ben brinnan;

\ii bi)ggningen, men blcf firapt af Sngeé folf nebf)ug:

gen; od) hane l)ofmdn blefwo antingen innebrdnba cl=

ler il)ielflagna.

jpdrefter blef 3ngc åter fonung ofreer ©itearifc

©omtiga fdga, att l)an bå, for att fuUfomligt utrota

{)cbenbomcn, idt uppbränna Upfala afgubatempcl od)

neb()ugga ben t)eliga lunben bcromfring. ©dfert dr,

att templet bliftrit få fcrftorbt, att blott murarna
ftobo qtvar, l)aMlfa feban af (£n:>erfer ben gamle laga;

beé od) utroibgabeé od) flutligen af 6ri! ben t)elige

fuUdnbabcS till ben friftna ft)da, fom nu fallaé @am;
la Upfala. 2fn i bai^ fan man i fiborna af benfam;
ma tpbligen urjfilja Icmningarna af be gamla grofrca

murar, fom forbom tiUl)6rt afgubatemplet.

3nge lat nu påbjuba frijlenbomen ofu^er allt

©wealanb, od) blef ben inforb belé meb n?ålb, bclå

meb gobo. .ipebningarna brogo fig unban till iDf^er;

gotlanb od) émålanb, tuvareft be walbe fig en fdrjfilb

fonung, neml. 6rif S5lot:©njené fon, l)trilfcn ber bis

be^oU afgubaofren. 3 t^ftta lanb bobbe odfå reib
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famna tib MntH, fom faUabeé (DFtriflen bcrfcre, att

t)an ej wiih autao^a frillna laran. ^an l)abe tvartt

.ipåfan Oicboé jarl cd) irar nu mncfet gammal, ipan

fåg meb barm och leba frijienbcmenå framfteg, tat

tecfcrc uppfafra åt fig en jloc dttcbcg, uti l)tpi[fen

^an fteg in ocl) (cfbc iet i tre ar ånba till fin bob.

2^enna hcg feé dnnu anb Äcttelftabé fi}ifa, {)n)ilfen

af l)onom bar fitt namn.

3från S(ct=<£iven leba j!cra fidgter fttt upphof.

^ané fon, S"rif, ivar ftamfaber fcr (gtvecferffa fonun;

gaadtten. ^»ané bottet decilia bicf gift mcb 3cbn3virb

SSonbe och mobcr till (5rif ben \)i[i^i, från t)Wilfen

dtii^a fonungadttcn t)drftammabc.

7 ^a\>,

Utiqtt mrö ^ottige,

Utt ^Ictrigc regcvabe irib bcnna tib fonung 5D^ag-

nué meb tillnamnet ^örfot, emcban l)an inforbe bet

btufet från be fobra Idnberna, att gå meb förta fap=

por oå) bara ben. ^an n^^ar en fior ftribéman od)

mKcfet begifn?en på frig. 5pan fcvbrabe, att alla lån=

ber, fom ligga tvcffer om ®6ta elf od) 5Q3ettern , ffuUe

tilU)6ra DfJoirigc. ^å ben tiben fallabcé S5ol)uétdn XCv
^en, od) bcf inbrggave VCifvvåvjftr eller f^ifvoaQtu

mat, t\) be bobbc wib ©cta elf, od) anfågoé for ett

ganffa t^i}ft od) l)årbtaget folf. X^epa babc alltib Ipbt

w ber SfJorriTa fonungen, men V,Xciv^amånmvna eller

dalboerna (ii) Sialélanb fallabeé bå tTTötrfetna) i)ait

alltib gifirit fFatt till (girenffa fonungen od) anlle ber=

meb fortfara. 3)?agnué S^arfot rcb berforc mcb fm
frigf^bdr upp ifrån S5ol)Uélån genom Sal, bdrjanbe

od) brdnnanbe ofwer allt, od) ttvang få folfet gå fig

tiUbanba. SO?en ndt ban fommit upp till 5Öenern,

l?b bet veban långt fram på l)cften. ^an Idt tetfovt
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pä (lXwatt»in6--o, ellcc fom {)on nu !al(aé, 'RåU<xnt>Q'

o, bi;i\ga en borg af tovf od) tvah od) fcra bit mat

oå) aUt, fom bel)6fbeé, famt grdfbc en bjup od) brcb

gcaf beiomfring. S benna borg lemnabc t)an qtrac

tre^unbrabc man od) fatte (Siguib Ullfttang titl anfo;

tarc ofiver bem, brai^anbe fjclf tiUbafa meb fin fcigg;

^år inåt 9?orrige.

dlh fonung 3n9f förnam bctta, borjabc bitti att

famla fig en frigéhar, l)roilf"et boc! gicf ganffa lång;

famt. (Slutligen nar ifen l)ai)i laggt fig, fom 3n9e

meb tretufen man neb ifrån ©iverige. ^an fanbe

bub till ©igurb Ullilrang, bebjanbe {)onom fara I?em

till tTorrtgc igen met> fclH orf> vvapen od) allt

t)et rof, t»e t^at^e tcgit. ^drpå favuabe ©igurb of;

trermobigt, cttt Fonung 3nge tluUe få annat att

gottt ött wifct &em boi-t, fom I>jort» utr l)aq,e,

honung ^no,i bragec berforc meb fitt foif in på 6n od)

fånber bå bet anbra bubet, tillbjubanbe Dicrrmdnncn

att nu övrtgc: tn&rttt mct> tvv.pen od) l^öflatr, liF--

Wrtl |?ulle t)e Icmna tillbaFa, tet ^e rofxföt; men

be nefabc åftren bdvtill. Jtonuug 3nge meb fttt fotf

bårjabe atltfå beftorma borgen. iDe fpUbc grafa^cn

meb flenar cd) trab, famt j^otte od) arbctabe meb ftora

ftocfar mot tvdggen, att ben flutligen begt)ntc gå fon;

ber. Stitlifa fafrabe (Sroeni?arna låganbe elbbtvinber,

itanbanbe bermeb borgen. 2!)å begdrbe be ^f^orrffe lif

od) frtb, od) dn|?6nt fonung 3"ö2 f)^tbe fimnat låta

nebf)ugga bem atlefamman, lat l)an bem boif bebåUa

lifreet, men fina l)afrar od) »iHipen od) allt, bet be ta;

git, måfte be lemna quar; od) bå be få irapcnlofe gin;

go ut ur fdfiningen, ficf- l)aMr od) en ett flag af rié

ofiver lanberna, ^aarmeb be gingo t)em (ill 9lorrige

igen, tpcfanbc ftg ()afaa t)aft en neélig farbj men
5D?arf'amdnncrna foilo åter fonung '^no^t till od) blefs

^0 ()onom unberbåniga.
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8 ^ap.

*)Iagrtt toiti JFojnna.

^åt fonun^ SWagnuS fid t)6ca fina mvannecå o;

Ip^a på £ltra[btné.-6, l)armabeé l)an beroftver l)69cligen

od) bejTot att l)åiTina§ bcnna nefa. ^an buog alltfå

tibtgt nnfra tråc meb fina ffepp etfiven uppföre, t)dv-'

janbc aUeftdbcö,m uti 9Scjlecg6t(anb, dnba tiU Soperna

fi;cfa, ber l)ang mdn ftego alla af ffeppcn for att tao^a

upp åt lanbet. CD^en ber njar jlrapt for bem en ftor

fri9él)år af ®oter forfaralab, mot i)iritfen be bérjabe

ect ffarpt od) t)årbt flag. ©tutligcn måfte 5?orrmån:

nen tac^a till flpften od) ©oterna forfoljbe bem utöf:

irec en ftor fldtt, l)ållanbe iipnnerbet l)årbt od) tdtt

efter fonung 2)?agnué, l)irilfen nmr ofdnb genom fin

flora n)djct famt en rob jacfa, fom ban l)abe ofircr

t)arnef]!et. (5n Dtorrif man, bendmnb £)gmunb @fof;

tefon, fom ocffå tvär ganffa llortrdpt, rcb brebivib fo;

nungcn. @om ()an forfiob ®6terna§ affigt od) fonun;

geng fara, fa begdrbe ()an fom en nåö, ött få t>en

voiia tfojött; cd), bå be ivoro framom några flippoc

oc^ trdb, få att ©otcrna ej funbe [c bem, tog JDg^

munb tröjan på fig. 25a be åter fommo fram pa fldt=

ten, UHinbe £)gmunb tivdrt af trdgen åt ena \ibcin

från fonungen. ©oterna ftormabc allefammané efter

iDgmunb meb ben roba jacfan, troenbe fonung 9)?ag:

nu5 ivara unber benfamma. 2)cnne fom alltfå fjelf

Idttettgen unban, men £)gmunb måjic utftå många
farligl)etcr, innan ban fom ifrån (Goterna tillbafa ncb

till jfeppcn. Wlm fonung ?D?agnué for elfwcn utfos

re tillbafa i fitt rife, forcfdttanbe fig lifirdl att betala

©oterna be l^ugg, l^in od) l)anå folf af bem uppburit.

ipan fam.labc mera folf od) brog bermeb åni;o

flfrocn uppföre od) ttuang många ffi3efig6tar att gå fig

tiUt)anba. CD?en fonung ^nge fom emot fjonom meb
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en floi- fn9éf)iic cd) [dgvabc ffg ivtb ?5o);ecna. S^h

cfwcrfoU fonung fDTagnué ()oncm ofécitiaranbcé nattc^

tib od) flög mpcfet af l)an6 fol6 ibjel, fa att fonuug

3nge iTiåfle flutligfn fjelf taga till fli)ftcn. (Scban

for fcnung 5)?agnu6 oå\å |!rapt t}cm i fitt elfe igen.

9 ^ap.

iJottungaritfö födil^ning.

Sommaren bercftcc jlambeé ett möte uti Jtonga=

\:)a\i, cUcr, fom ftaben nu l)eter, Äongelf, mellan fo;

nungarna 3nge od) S!)?agnué famt fcnung (5cif (Sjc:

gcb i £)anmacf, od) ffulle be bec bilågga fina flribig^e;

ter. £)a tinget n?ar famlabt, gingo be tre fcnungarna

ut på fdltet affibeS från bet öfriga folfet, talanbe mel)

^jraranbra. *Dm en liten ftunl» fommo be tillbafa od)

itar bå friben mellan bem fluten på bet fatt, att tu
Fenas grönfot l^ulle forblifuja fåfom for&om,
fömt Fonungrtvnrt lyxvav od) en we&ei-galla fina

unöerfåtcre t>et öe liöit af &e an&ras Ijarjningav.

Sor att ytterligare befdfta benna frib, féullc fonung
É^agnuö få fcnung ^n<\iå bctter 3}?argareta till brott:

ning, od) blcf l)on berfore fallab tnavgateta S^i^'
Fuila. — CDZcn folfet tpcfte ftg albrig l)afira fett få

anfenliga man till fcnungar fornt, ^n^i fnnteé rcara

ben florjle od) manligafie, fcnung CO?agnué \icn ta^a-

fle od) trigafle, men fcnung (5rif ben ivacfrafte.

jtonung Sn^e t)^ibe feban frib, få långe i)an Icf=

be. Jpan l)abe någon tib ftn brobcr ^alflan till meb^
regent, men bennc beg fnart od) efterlemnabe fonerne
gilip od) 3nge. 5^år S"gc ben ålbrc bcg (1112),
lemnabe han inga foner, utan be§a baba brébec blef:

ivo l)an5 cfterttdbarc od) famfonungar.
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10 ^np,

<Dm iUonung Hnqe ntn gngrr.

SiHp bog cftci- en fort tib (1118) od) feban blef

3nge eufam fcnung. S)an \\\u fctjlna Idran ganffa

ttUgtffDen ocf) mpcfct miib od) fromffnnab, fat^abe od)

Idflc md^ov famt bonec på »vi§a tiber, men Funbe (i

titlcdcfligt ff'i;bba fitt rifc mot frdmmanbe anfall. Uti

9loccige regerabe ncmligen irib bcnna tiben tn\\ brober,

^ftcn od) Stgitib. I)enne @igurb for meb en ut;

amlb tropp oå) befofte 3ei-'i'U^tcm famt bababe i floben

Socban. ^an utfcrbe mänga tappra bcbriftcr på ben;

na rcfa od) ftc! bot tillnamnet 3orfal«farai*e, tp 3^
rufalem fallabeo bå 3orf«la af be norbif?a folfen.

Unber in \5tgurb refte få cmfring, fatt jöfren t)em;

ma, ftnranbc rtfet meb mpcfcn anél)ct, få att hit fom
i ftor trdlma.u, od) Öflen blef dlffab af alla. jpan

fdnbe bå många fordringar tiU 3cmtlanbé=bi.arna,

n:>in!ianbc på betta fd(t beraé ttllgiftDenl)et. iglutligen

ftdmbc l)an bcm tillhopa od) fcreftdUbe bem, l)uvii

mydct båttre tet xvove for t)em att tillhora

tXorrtgc ån Siverige. 25c ^)Ci^>^ lättare fttt få

fina I>c:nt»eIsforno&en{;cter från ITlorrigc ; ej l>el--

ler tvär t)et få ftort befvt»ör for t>cm att refa

6fn?cr till XronM)em, fom net) till Upf^.la, ^å
te helyofoe anlita fin Fonung cm något. 3emt=

tdnningarne tpctte £)frcné tal »vara fannt, fanbe bo om
titlifa fom en forftdnbig od) gagnclig fonung. 2^e gåf=

rro ft4 bcrfore unber l}onom od) betafabe till 9?orrige

fin ffatt, cd) fonung 3"g^ fcrmåb'.c ej att hinbra

bet, om t)an odfå ivårbabe fig något beröm.

5^dr foriung Sigurb Sorfalafarare efter .DjlenS

bob blef enfam fonung i ^Rorrige, bepot l)an att ut;

rota bebenbomen i ©malanb cd) ^luergotlanb. Äan
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for berfove mob ett jloc fci':^émao(t neb igenom Örefunb
od) lanbjlcg ivib Äalmar, borjabc att bdi-ja od) bran;

na cfa^ei* allt, od} uppboibe ej forc benncb, ån Cma=
{dnninijarna gåfivo i)onom 1500 notficatuc, fanit an;

togo fcijlna Idran, t)irarcftct han åtecceftc ttU 9locr;s

ge. Set ftnneé tnqenfldbeé ndmnbt, att fonung ^nge
foft focefomma etlcc jlraffa bctta bfirecroåtb.

ilonitng Sngeé magt inom rtfct ivar ocffa cianffa

tinga. Slot=@wené fon, Äo[, regcrabc oftrec hcbnin;

garna i £)|"tcr;;6ttanb. Uuber bennc Jolé tib \x\\t ciil-

tlb gob åréwdrt, btvarfore ()ané unberfdtare gafnjo l)0;

nom namnet drif 'ÄrfdU, famt trobbc dnnn mer på

Be bebniffa ©nbarna» magt; men betta oafrabt antog

Äot fjetf meb l)cta fin fldgt friftenbomen före fin bbb,

od) bermeb fbrlorabe ()ebenbomen fitt fifta jlob, od) frift;

na Idran bief allmän ofwer l)ela rifet.

honung 3nge ben i,nigrc bog af forgift (U29)
ec^ eftericmnabe inga barn.

11 Äap.

^triBftt om ^toniö^^a tifktt

Sran be dlbfta tiberna babe alltib Uppfirearna

t)aft rdttigf)et att tvdlja fonung cfwer ()e[a rifet; men
ben^ bi \vM, fJulle feban ijaiia fm ©rifégata *), od)

bå njib hwatt od) ett lanbj?apé grdné lemna gi^lan for

fig åt folfet od) feban på (anbffap^oringct bcfwdrja be^

lag. £>c anbra (anbffapcn afunbabeé UppfauMrna
tera6 foretrdbe, i fi^nner^et l)abe betta Idngc fbrtru;

') €riF6gata eUer Ti-vi^e^ata betpber f?cla vil^He
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tit ^M^lTgotama. *Som nu fonunöarna af @tcnfi(f?a

dttcn alla ivoto frän Söcilergotlanb, fd tpcfte fig ^c)^:

qctacna ocEfa i)a\\va ndijon vdttigbet att bejldmma

fcnungaivalct. 2^c gingo bcrfore tillfammané ort) iral:

be •Danf]Pa pnnfen Sf)?agnu5 €^tl^on, fon af SD^araa:

reta Sribfulla od) fonung DJilé, meb t)it>ilfen t)ou cfs

ter 5J?a9nué Sarfoto bob bltftrit formdlb.

Upvfrccarne, tarménc 6f»tser ©oternaS titttagfen;

bet, iviUe ej låta taga ifrån fig fina forbna rättigt)e=

ter, utan atamlbe pd fin fiba en annan fonung. £)en;

ne bette Oiagiralb, cd) fdga fomliga, att b"" amr af

'StenfilfFa dtten. Jgan irar mpdet ftor od; ftarf od)

bcrtiU ganffa i)å^Uo, od) ivdlbfam till finneé, b^oarfoce

man tror, att ban fdtt tillnamnet 2^nap{?6ft>e, b. ro. f.

Fort om I^ufxvu&et.

Diagrcalb jlnapbofbc borjabc ftcaj;t fin criBgata,

men, nvir b*^'^ ^^^^n till grdnfen af SBcfiergotlanb,

bri)bbc bit" fig ej om giplan, utan reftc berin, Söcjl:

götarna oatfporba. £)e famlabe fig bcrfore emot l)0:

nom rcib j^arlebplånga ej långt från Sitlfoping, od)

flogo bonom il)icl (1131), ed) f!aU b«né 9rafl)og bec

dnnu fi)na6.

9}?agnuå 5^ilpon begid emeblertib ett flört ni:

bingétvcrf uti ^Danmarf, ha ban unbec- liémeri od)

ivdnjfap lorf'abe till fig fitt fpjfonebarn, b^rtig Änut
2an:arb, od) feban bebrdgligt lonnmorbabc bonom

,

for att iDara fdfer om £)anffa fronan efter fin far,

fonung 9^ilé. 5pan blef befutom allt mer od) mec
fdnb [om en onb od) i)år:ii furjlc. ©irearne togo fig

ber före till fonung ^rif 'Ärfdllö fon, ©n^erfcr, fom
efter fin faber regerabe i ^fiergotlanb, od^ babe antas

git friflcnbomen; 5öej!g6tarna boUo fig liftrdt dnnu
till 9)?agnu6. 9)?en, fom Änut gatrarb i}a'bt rearit

dlffab uti beta £)anmarf, utbrafl ett frcdrt uppror

emot fonung dliié od) b«"^ fon, SJZagnué ^f^ilfon.

^nut 2an?arbö brober, 6rif (Smunb, biit)c meb bem dt=

Jfitliga ftriber meb f?iftanbe framgång. (Slutligen
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beflot 3}?agnué 5^il§on att allbeleS fcrfco^a dxlH
niagt. J^an férfamlabe berfore i tpllt)ct 20,000 man
från 3wt(aiib od) bama, mcb l)aMLfa I)an broii mot

ktif, fom blott babe ^allanb cd) ©fåne. ^a bot

att (5ri6 ej ffulle fa någon unbcrrdttelfc l)ärom, lat

l)an noqa beiuafa alla ©etanbé ftrdnbcc mot <3fänc,

men iO^ignu» (Sapofon, en af Q:uH mdn, ncbt)i9abe

ftg en natt meb ett tå.] från ^ten^ené flint i en båt,

i)n)acmcb f)an robbe ofmei- funbet od) unbecrdttabe (SciE

om ben foreftåenbe faran. Ocagon tib bcrefter fom
\:)ela Danf!a frigöflottan od) tabc tiU UMb Sotcanfen

ellcv gotciiMii, ej laiuu från @fan6r , od) lat 2)^ig""ö

jlrart fitt frtiiéfolf fti.qa i Uinb, nppftdllanbe bem utan

någon fi)nnerltg orbning, ti) han foraftabe örifé magt.

fD^eb priné 5)?agnuå foljbc fem bifEopar famt många
prefler, oc^ fom bet juj^ mat annanbag pingjl, få råb=

be biffoparna prinfen, att ej genom en ftcib begå fab;

batébrott. Wltn ?0?agnuä brpbbe fig icfe t)drom, utan,

bå Ijang folf fi)nteö forfagbt, uppmuntrabe l)an bem,

fdganbc : "^waufoi-c fvuHexi j, ininc täppte mött?

"Wi öro ju 20,000 bevuöpnötJe Förlör, mct> l>wil--

"Pö xoi funna tögö in fjelfvuö ^om." 2ifa\U

irar l)ané folf bcfldnbigt nebflaget.

5)?cn meb fonung (Jrif aar SrfebilPop 7(<Tcr af
2unb. ^an uppmuntrabe ^rifé folf, forcudllanbe bem,

att fegö od) moölofö mött ej xcovo (Bn^i bcl^ög--

ligö, od) att alla tlulle öm^ö en gång to; men
öen, ^om nit fi:vit»ev niönligö, Hön wörö \aier:

cm finö fynt>ei-6 fullFomligö forlötelfe. %i, er=

fcbifEopeu befalite ftna preftev att gå omfring i frigé^

l)årcn od) gifaa mdnnerna aflo^ntng. 6rif fjelf talati

0(f|'å till bem, crinranbe bem Ijiivn ne&vigt fonunQ
XXile od) pvina tTTögnus t?öt>e mor&öt l)an& bro--

t>er, 'Knut S^axvavt), famt Fonungövnös ofrigö
iUbrögtev, f>xvilfet öllt nu bortge I^ömnös. jpcla

()dren ropabe, att be anlle lefaa od) bo meb (5rif, od)

tågabe [å frimobigt neb mot 5!}?agnué, l)afaante fitt

cptteti framfor fig. £)anfEa t)dren ftob irib bi)n Jpam=



20

mar oftranfoc ^ctctrifcn. @a fnart ben nu \åo^ bam:

mct od) t)6rbe bånet af <Sfanjf"a ri)ttccict, borjabc ben

Qtt af råbbbaAa fii) tillbafa till ffeppcn. I>å SdB
rpttcri ()ann 2^anffan^a, wcxo ti ccban i fullfonUig o^

orbnini^ cd) blcfu^o idtteligcn pagne. Äonunij Dtilé btcf

litet farab, men fid a\ en bonbc en i)Ci\i, meb l)nnlfen

i)an !om miban till jTeppen. Wien pring SDZagnug,

fom \\\u if[abb en flacf panfacffjcrta, unllc ingalunba

tt)ifa od) uppmuntrabe folfct cmfcinc^ ftg till motftanb,

få att bor uppflcb en l)arbr,acfab ftcib. ©igurb fracfe

()ct ben, fem har: bancvet åt !0?ac;nuo. ^au wax l)anå

fcftccbrober od) en magta fler ftribéfdmpe. Jpan od)

pring CJ)?ai]nué famt biffop ^""ebcc af Ovojfilb uppet)bUo

ftriben länge; men ba (iigiub fdg, att be jfullc blifwa

ofnermannabe, bortfaftabe ban fanan, od) bå prinå

2)Zagnuå ej iville fjelfmant f(p, Ipfte f)an l)onom i ftna

atmac, od) boijabc få l)a|la till jTeppen. 5)?en (5rif5

folf afffuro bem atcnrdgen, få att be håtiX flutHgcn

blefrco ncbl)uggné (113-t). Se fipenbe Sanffama !a;

|!abe fig få många på några ITepp, att be fjonfo, i)VoxU

ht bå folfet på be anbra j?eppen fåg, nntlc be ci emot=

tao,a flera, dn ftor l)op I)anffar fcmmo bå, jagabc

af (Sfåningarna, fprungo iit i trattnct, od) fattabc i

fina lanbémång ffepp6fanter, nnljanbe fomma upp tili

bem, men tt^a afboggo beraé banber cd) armar få,

att be l)je[p[cfa fjcnfo tillbafa i bafn^et. ^å betta fått

omfommo ganffa många, utom ben ftora mangb, fem
(gfåningarna i ftriben ha\)t nebgjort. 5em bifPcpair

od) mer an 50 preftcr, fem åtfelibc priné 9)?agnué,

folie t betta flag. jlonung ^m fipbbe tillbafa till

S^anmarf, ed) blef jiravt berefter morbab i (glesang af

bergraria, fem batabe honcm, emeban ban ej ftraffat

Änut ?anarbé bcb. ©rif blef efter l)onem fenung i

©anmarfj ed) feban S)?agnué nu trär fallen, blef

(£n'erfer erfdnb fenung éfu^er bela (Sn?ea--rife, begpn^

nanbc ber en np fonungaflågt, fom efter l)onom fallas

beé ten ©n^crferffa.
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£)m (Smerferffa oc^ &nf\fa Äo^

nunga-fldgtcrna.

1 ^ap.

<©m iäonuttg ^torrJtrr örn gamlr.

Äonung ©fpcvfec wax af ett ganffa milbt od) fromt

finnctag, od) fciftna taran mpcfct ttUgiftrcn. ^an an;

labc många af im dlbjla Höfter, fom Ijafwa fimnité

uti ©roerige, nemL 9?iiba[a i *2^målanb, 5Barn()cm*)

wib StUingen i ^Sejlorgottanb, ^Hivaftra**) trib "ilim-

berget i iDftergotlanb m. fl., oå) uppbi;ggbe beputom

många fprtcr öftver f)e[a lanb-ct.

Uti f)ané tib fom farbinalen Sf^icofaué "Klbanenfig

od) boU i ?inf6ping bet forfta fprfomote l)ar t (giver;

g^ (.1153). ^å betta möte åtogo fig <Sn?enjBarna ben

forfta fPact till påftren unber namn af ^anft ^"»etterss

penning; tiUifa blcf nu forbiubet for någon att bara

n?apen, förutan fonungcn6 fylgöavmårt, b. w. f. lif=

roaft ^arbinalcn fPulle oäfå inrätta ett erBebijFopS;

fdte uti rifet, l)n)ilt'et bocf ej gi(f i fullborbau for ben

inborbeé oenighetens ffull. ©tvearna ivtUe ncmiigcn

{)afit>a erfebiffopen uti Upfala, men ©oterna i Sin;

foping.

*) £>. tr. f. ^evnh<tvt>el)cm , tp S5crn{)arbiner;

munfar bobbe ber.

**) S. w. f. 7Hfpilt>6=fi<it> , tp floflrct anlabeé på

ett gobé, tiUf)origt ©irerferé brottning, 2(lft)ilb.
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3fran bfrtna ttben fan man an'c frlf!enbcmen

frabfdfrab i »^ivccic;?. StUtfa mcb afgubaoffren uti

Upfala uppl)6rbc 5Qig[)ariac;tint5cn bcrftdbeå
, fa att

bonbec ej mera fincjo tiUfolIe att belta^3a uti riBftnrot:

fen. ^ärii^enom famt mebelfl fccbubet mot irapenå

bdranbe fcrlcrabe be fd fmaningom fitt förra anfeenbe,

cd) biffoparna famt be mdgtiga herrarna af.]jorbe ];>å

be få fallabe Jperrebagarna rifeté alla angeUigenl)c=

ter.

iätigrt mrD BanmarR

honung (giren ©ratc i ©anmarf l)abe fatt tiU

l)6fbing ofwer Jpallanb en man, benamnb Äarl. £)enne

Äarl i)n'bi en {)uftru cd) en fredgerfEa, fom reoro rapc=

fet berpftabc for beraé ff6n()et. SiU bepa fattar pring

Sohan, fonung ©irerferé fon, en otoflig lufta cd)

bortrofn-^ar bem unbcr Äarls frdnifaro till fin borg i

©n^erigc, betjanblanbe bem ber pa bet groffta cd) |fam=

ligafte fatt. 5)?en bå bdbe t)iiné faber od) folfet gdf;

tro l)cgliubt ttUfdnna fin affPn for bctta, återfdnbe han

bem tvdl, men blef bo(f fd forbatab, att bonberna

jlutligen, bå t)an 1)611 ting för att begdra bjelp af bem

mot £)anffarna, cfreerfollo cd) bobabc l)onom.

5J?en fonung éstven ©cate anfåg itttci fdfom en

ffpmf, n^eberfaren {)e[a 2^anfPa folfet, cd) i)wilfen

ncba\inbigt borbe bdrbcligen bdmnaé. jjan borjabe

bcrfore att tiUrufta frig mot <gn>erigc, cd) funbe ej

berifrdn afftijraS, birar fen af fonung (gn^^erferé flera

fdnbebub cm freb od) forlifning, ej f)eUer af farbinalen

9?icolai forcfrdllningar om be ringa forbelar, men fto;

ra fn\uigh«ter, i)mlta wåma^^e honom i ett få fattigt

od) oldnbigt rife fom ©reerige. @n>en (^vati förlita^

be fig på fin ^ittill^ hafba Incfa for mndet for att

Irfna på farbinalené »varningar. (Sn^erferé bubfficf-
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tungar anfåg l^an fom hmi^ pS fcuftan od) firagftet,

bttfiranbc becigenom fa mpcfet mera ifcig uti fttt fo-

rc^afroanbe. 3a! l)an bocjabc till cd) meb att mcUan
fina l)ofman utbela be iarle; cd) f)cfbtn)5ebn-ncn, fom
ijan t (Smertgc ffude erofra. ©et fanné på ben tiben

en ^roenff jungfru, fom tvär iviba beri;ftab oftver be-

la norben for fin fdgrinij. £)m ()cnne uppfiob en l)df:

tig tirift mellan treenne ^ofmdnj fonungen afgjcrbe

botf jTutligen fafen fålunba, att t)on ffuUe tillhora ben,

fom uti bet bliftvanbe friget uppforbe f*.g tapprafr.

Unber be§a ruftningar afiraftabe ban luintren, bå bet

ffulte irara låttail att ofrcer be tillfrusna fjoarna od)

floberna intränga i ©roetigc.

honung (gtrerfer roar nu af älber od) trogf)et fd

forflappab, att tjcin ej roibtog några forftvarémått mot
benna fejb, utan bå rointren fom (1154), inbröt

fonung ^?n?en obel)inbrabt meb 2)anffa frigét)dren ut=

ut @fåne i ©målanb. gorji genområgabe ()an ?^innr

treben*), ber innevånarna oftrerallt l)pllabe l)onom od)

förbe till l)onom altebanba lifomebel. €^eban fom l)an

in uti 9Bdrenbé bdrab**), ber l)an brdnbe od) förfr6r=

be allt, emeban folfet ^abe fintc \in\>an till f?cgarna.

^meblertib blef unntren allt fParpare, få ntt •Danffar:

na lebo mncfet beraf, cå) ben l)opabe fnon forfivårabe

beraé frigétåg. @n bag, bå fonungen fatt till borbé

uti fttt tdlt, blef honom berdttabt, att bonbcrna babe

meb en förhuggning allbelcé tilljldngt tvdgen. Jlonun=

gen, trrcbgab t)t^rofwer, fpringer upp, od) riber bit, be=

fallanbe_fina mdn att ftrart ftorma förhuggningen. I)ec

bafom ftobo bonbcrna odi babo meb i)k}a rop fonun:

gen om frib od) fdfcrbet; men l)an funbe ej be--

*) Sinmteben utgjorbeg bå af Dftbo, SScfrbo cd)

©unnerbo t)drab i igmålanb.
**) 5Bdrenb innehöll Äonga, Äinnetvalbé, TTlbo, Upp;

tDibinge od) 5?orrn?ibinge hdraber.
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betvcfaé. 5B6nbctna måfte bcrfore fotfitara ftg od^

(pcfabcé bet bem att anba till qivaUcn afflå •Danjfar;

naé anfall 5 men unbcr natten rocfo be unban od)

Icmnabe fonung @iven \x\i(\m öppen. S5cnne6 h\i}é'

l)dr babe emcblortib libit mncfcn afbrdif af ben t)årba

åtétibcnj ifrnnerbct l)nbe bdfrarna blifn^it forflocba,

od) bcfutom bocjabe ccffå ^anffavna Icb^na reib frU

get orf) t)opta[é frnp^a ftci bem till beraä ianb igen,

få att frigébacen mp(fet fovfreiagabeg. <Smcn brog

ftg becfore l}aftigt meb en bel af fitt fot! på genn:»ds

gar tiUbafa till (Sfåne. S)en anbca belen ffuUe un;

ber ^aclå anforanbe gå till .^allanb. ^c^a blefivo

wal mottagne meb mat oé brnc! af ©måldnningama,
od) feban ilarl på betta fdtt en afton blifroit. traftei

rab, förbeé ban od) bané feljeflagare ruftga tiU en

tom laba, ber be |?ulle b>vtla ofiver natten. (Så fnart

2>anjEarna fomnat, tilljldngbc (Smålänningarna bor;

ren cd) fatte berefter elb på laban i alla fora bornen.

3!)å elben borjabe fomma närmare, roafnabe .^arl od)

ban» feljeflagare, od) i>tt Ipcfabcé bem flutli.ien att

uppbrrna borren 5 men ruftga od) obeivapnabe, fom be

troro, bleftpo be Idttcligen nebl)uggne af ©målannim
garna, od) några, fom blifroit fångna, nebftoppabeå

utan all mtffunbfamljet unbcr i fen på dli^a å, fin?

nanbe ber [in bob.

^å betta od) flera anbra fått ^afroa £)anjfarna

blifreit forbrifna af 5Bårenbéboarna, od) tara qwinnor;

na ^druti bafira gjort fina mdnner ett tappert oå)

fraftigt biftånb. 25et berdtta», att 5[ödrenbéboarna

titt betoning for fin tapperbet bdrn:'ib t)aftva ert)åUit

åtffilliga foretrdben, famt qt-oinnorna rättighet att drf^

UH1 lifa meb mdnnerna, famt att t)aftpa trumflagare

före ftg på fina brubfdrber.

Sitet berefter I)dnbe fig, att, bå fonung (Snjerfcr

ffulte fara från 2(lebdcf till ^iotlftabé fprfa julottan

(1155j, blcf t)an på trägen m':) Zltbådi bro il)jdtfla=

gen
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cjen af fin j^allftven. Sill åmtnnetrc af mcvbet upp;

rcjlfé ber en ftcn, fom ej idngefcban bliftrit bcrttaqen.

Detta niovb trobbcé tiUfraKbt af .Danffa prinfen SO?ag:

nu3 ^ciuiffon, l)an[fen, fafom fcnbotrcig fort af h-
nung ^nge ben ålbre, trobbe fifl bafwa arférattii]t)ct

till ©irenffa ftonan, i^onung (gu'evfec blef begraf=

tren uti ^Kltvaftra flojlev.

3 ^ap.

(5fter fcnung ©ircrferS bcb uppfcm åter oenig:

I)et emellan (^^n-^earna od) ©otcrna, t)UMlfenbcra j?ulU

tnilja fonung. Sn^enbera nlUe bafira ?D?agnu» jpen»

riffon; utan ©otcrna togo .^avl, fonung ©n^erferS

fon: Uppfn^earna bccemot utrealbe en (Sn^euf? man,

(5df, fon af S^bn^arb Soib'on 5Bonbc till ©ngéo od)

Gecilia, S3lot=<3n^ené botter. 25enne (5rif n?ar mi)(fet

gobfinnt, gubfruftig, frifoftig, obmjuf, f(of od) tap-

per od) blef berfcre ganjfa mpcfet vilfBab af fina un^

berfatare, famt ftrab af piefterna. Ser att fpdfa fin

lefamen faftabe l)an ofta, bababe fig uti iéfallt natten,

famt bar en harbuf ndrmaft froppen. ^an upp;

bpggbe många af be fma gråflené^fprforna öfn^cr

^»vealanb, cd) i ft)nnerf)et tror man, att ben fafal;

labe bonbefprfan uti Upfala af t)onom blifiri^ upp:

forb. ,^an brufabc oeEfa att ofta ccfa omfring uti

fitt rife od) bildgga alla ttriftec od) ccntg()eter mellan

folfet-, men bci 'i)et ej Ipcfabeg, bombc ^an bem emel-

lan, od) tr)cfie§ alltib f)ang bcni trara ben tattci, ti) f)an

gjorbe albrig någon .mannamån, ^aflmer bef?pbbabe

t)an be ringare mot be mågtigateé fcrtrptr, 2^å na^

gra tlanb bång unberfåtarc af tacffamhct erbcbo l)0-

ncm fcrcfabe fJattcr, nefabe han bertill, fdganbe: ^ag
bar neg af mitt. Sbulyålkn cfcert; ?anl)ånt>ct

{Ifolcn
i

frrtint^elee bet)6fxva 5:et.

^el. II. 2
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4 ^ap.

UviQtt i dfinnUnti.

©roenjfacna borjabe mb benna tib^n bliftra till

fina fcbcc formilDrabe af h-ift?nbomcn. 2)c i fcig

tagne |Tafit>ar blefwo ej mera få ()årbt bebanblabc, c;

mcban dfircn be it»oi-o frijlne. ?afe; oå) ffciffonjlcn,

fåbana be ben tiben iDorc, infocbeå af munfacnaj

t)anbeln f^egpnte uppfomma voii be friblpjla fprfo:

platfecna; od) åferbcufet borjabe afwen meca nittift

att bvifit>a6, feban be forbna tt)iftngé=farberna mcb
bcraå ptunbnngar l)elt od) ()åUet afjlannat. 5D?cn

pa aubva fiban om Öjlccfjon bobbe finnarna od) dt

ftcrna^ f)wilfa ännu ivoro ()ebningai: od) mcb ftna

i)årjnin9ai: befidnbigt ocoabe (Sirenffa fufterna. Sc^e be;

p6t SciE att unbccfuftva od) omivdnba, få wai for

ntt få wata i freb for bcm, fom bcrforc, att påf;

iren ivib benna tiben få ()6gc[igen ()abe anbefaUt Hx^-

tåg tiU t)cbningarna6 omivdnbetfe, fåfom en @ubi

mp(fet bel)agttg gerntng. S5iffop 5penrif i UpfaUi,

fom ttar en mpcfet nitiff od) mobig man, uppmunt

trabc aftrcn fonungen bdrtiU. ^ennc famlabe bcrf6=

före titlfammané mijifet fol!, bafivanbe meb fig t fpn;

«crt)et en |!or mdngb ^etftngar, unbcr ^aU SSure

ben dlbre§ anforanbc. ©eban ©rif meb fvinbebub f6r=

ut tiUfagt finnarna att antaga frillenbomen od) un=

berfafla fig, fcglabe l)an cfs-ocr, od) lanbfteg tvib "ii-

bo, ber t)an fFall l)aftra anlaggt bet gamUi fCottet roib

3(ura:åné utlopp. ^dr mötte {)an en forfamlab

I)dc af Sinnar, od) fom bet firapt till en brabbning

bcm emellan, uti t)n)ilfen finnarna efter mpcEen

forlufl blefroo brifna på flpften. ^drofiter blef gan;

ffa ftor gldbjc blanb igirenffarna, men fonungen b6r=

jabc gråta, bå l)an betraftabc alla be fallna §i'^niic=

na, Så l)ané mdn frågabe bonom om orfafen håx-

till, fa^arabc l)an: cttt lyan wål glat)t»e fig åt ftri--
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flent)omen6 fcgev, men tit\vål forj^e tnnqt, att

få många fjdlftr i t)rtg blifvvit fol•t>om^a. (Dm
t)c fornt tueUt öntagct t'fi(l:enöomen, tlnllc t)c

en gång l^afvua åtnjnttt t)en eiviga frtltgl;eten.

(Sftef bcnna 1|1cib iwii^abe Sinnaina ej mera 96=

ca något motjlånb, utan gnf unbcilabe fici föbra ginju

lanb odb ^f^DUinb. ^a bctta fcbiuico ftdllc ncbfatte

fiq mncfet ijclfinöav, ha\uf6re ber dnnu mångenftdbeé

@tv)enfEa [pråfet taUié; 06 namnen ^elfingfor^^, ^tU
finge focfen od) ^elfingbp bara anttnen om benna in-

flnttning. 3^^/ \l^^\^^<^ jpelfingarnaä f?i;bbépatron,

^ille 23ror (Staffan, bar btifwit uppfallab uti (?taf=

fanébi}. — Hik\ ginnar, fom fonung Qm funbe fä i

fitt wåtb, twang t)iin att antaga bop od) friftenbom,

cd) [eban i)an bdrigenom, fanu mebetft uppbpggan=

bet af mänga förfor, habe arbetat på l)ebenbomen'3

utrotanbe, for t)an l}em tttl fitt rife igen.

5 lÄap.

S3t1lPop ^enrif i Upfa(a l)abe fotjt meb fonung

(Stif på benna frigéfdrb, få wdl for att omivanba od)

bopa t)ebningarna, fom ccfiå, bå bet bebofbeé, for att

jlriba mot bcm, ti) l)an roar en mpcfet tapper od)

oforfÉracft man. 5^åc nu fonungen for t)em, tviUe

ej Jpenrif återtvanba till fitt biffopéjlift, utan aHcibt

nobigarc oå) bättre att genom prcbifanbc athna på

friftcnbomenå forfofran uti ginnlanb. ^an fattc fig

neber roib Jjuintåmdfi brebiptb 'Äbo oå) tåt ber bt)g=

ga en fi)rfa, fom nu fa((a>5 @:t iO^arie fnrfa. Uti

^tn ftrapt utom ftaben tigganbc .Suppié falla boptc

han be hebningar, fom fommo till l)onom, men be§;

emellan irar ijan ofta ute på refor inåt lanbet, for

att pttecligare utbreba friftna låran.
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SBib bcnna tibcn bobbc på <Sarié i 5Bicmo foc=

fen en rif bonbe, benåninb iaili, fom t)abc antagit

fcijlcnbomen. 23cnne. ialii haiii for ett begånget morb
blifunt af biffop ^cnriÉ' bomb tiU en ganjfa ftrang

!i)vf"op[ift, t)wac6f'ivcc 2a Ui iTiDcEct irrcbgabeé. din

banbc bet, att bijlfopen på en af fina ccfoc fom till

(Sarriö, unbcc bet 2alli trär borta, od) begarbc \:)an

bå af kallis l)uftru att få, tet f)an od) {)anå foljejla;

gare bel)ofbv\ ^å benna tib, bå få få refanbe far;

lai^i^ , funnoé neniUgen t)n)arfen goba anigar eller

några gdftgiftvaregårbar, utan anfågg bet roara btvarä

od) cnS pligt att meb gdftfrthet mottaga ben iDdgfa;

ranbf. ©febbc bet annorlunba, få uppbroto ofta be

refanbe meb irålb bonbené laba od) nnftbué od) togo,

h\va'i) be bebofbe. 5>etta fallabeé roålbgdfmiug. ^å
nu 2allié l)ufrru nefabc mat, Uit biffopen meb trålD

taga, hwab noba^dnbigt wav, men gjorbc for ofrigt

ingen fEaba, fortfdttanbe feban fin refa till norra

?5innlanb. ©trapt berpå fom Salli l)em, t)trilfen,

bå ()an förnam, htniab biffopen gjort, bemdpnabe fina

farlar od) rejle i trrebeémob efter od) l)ann l)onom

juft bå l)an fdrbabeé ifen ofacr .tjuloitrdi?. i^an

angrep biffopen |!raj;t, od) jlog l)onom utan mbba
il)jel. Serpå to^ ^an bif?opémc|]an od) fatte ben på

fttt l)ufTOUb, for få t)cm uti triumf, od) fteg meb
bcnna l)u[)x>ubbonab in i fin iluga, fdganbe åt l)u-

ftrun: XXu lyav jag t>vå^t bjovncn. ?Oten munfar-

na bcrdtta, att l)dranb bet unbcrtrerfet tiUbragit

ftg, att bå SalU jrnlle Ipfta möf,an af t)ufatubct, fatt

l)on ber få faf:, att l)on ej funbe borttagaä meb min=

bre, dn att l)år od) l)ufa^ubfaål foljbc meb. 2)e frifr::

na upptogo biffopcné fontcrfargabe fropp od) förbe

ben till ^'^oufiö, ber banö graf dnnu fi)neé. 2ifa\U

fafnabe be t)an6 aft)uggna tumme, bivitfen tz ej föc-

måbbe leta tdtt på i ^en mpcfna fnon. ^Jicn dfaen

bcnna igenfann$5 efter bcrdttelfen på foljanbe fdtt.

^Jöårcn efter ©:t ^enrifg bob hdnbe ftg, att en bon-

be, fem robbe ofwer jliulc:trdff, fog en forp, fom
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mct) i)(>o^a rop jTaffabe ofirer ett ftdUe i \]bn. tön-
ten cobtc bit od) fann ben fafnabe tummen [x^(\ci pa en

liten iébit. Slummen upptoi^é bå od) fcnvacabeö tiUifa

meb ben ofriga (efamen, od» anfagé betta ivara ett

öan^a ftott unbenvecf. 2l'bo fonfifrcdum hav dnnu

i tao, benna afbuggna tumme i fttt figiU. Svenne

biffop x-encif blef feban anfcbb fåfom ()eliii, od) bnr=

fabeé i fpnnerbet fom Sinntanbg patron. 5}?åni5a un=

bernjerf berdttnö t)afn)a fFett genom afallanbet af bans;

namn; od) till t)ang au\ ftrabeé cfroer beta ©roeriqc

på ben 19 S^^ntuici en i)bo^tib, fom eftec bonom falla;

beg ^tnbecémdfan.

6 ^ap.

Ilionung IHrt&0 nöti.

2)enfamme 9)?agnué Jpcnriféfon, fom »rarit ex-

fafen till ©irerfec ben gamles bob, dm^iabe nu ocffv:

^enom ©cifé unbanvcbjanbe bana fig ivdg till @n)en =

jfa fconan. ^an famlabe en bdc od) fegUibe bermeb

bemligen 5)?dlavcn uppföre till Upfala, bit ban fom,

unber bet fcramgen wav i frrfan. Qn af Q:\:iH tic-

nare fPnnbabc in, for att berätta fomnigen nenbernag

anfcmfi, men (*rif fu-arabe: Jlåt mig hova mcf-,(in

till ilut. 5)et ofriga af (5ut)6tjenften l;ov»prts

jag att få fira önnorftates. (Jfter mcfang fiut

Qicf fonungcn meb fina fa man ut, men ia vcat reban

pring 5)?agnuo meb £)anilarna få ndra ber utanför

iommen att fonungen ej funbe flippa unban. 23er

upp^ob en jfarp, men fort ftrib. honungen fornva;

rabe fig en ftunb manligt mot 10 2^anff'ar, men b(cf

bocf flutliiK" liUfångatagcn, cd> Idt 5}?agn!'.å renrif^

fon ofortcfivabt bii^^buggci bonom (1160). £)et be=

rdttaå bå, att, ber i)an^ blob utjlrommabe, upprann

ftrapt en ganffa flår fdlla, fom dnnu fallaé @anft

Q.t\U fdlla. ^ané fropp begrafbeé focft uti gamla
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Upfafa, men Mef feban flt?ttab ti(( Upfala bomfnrfa
ber banö ben ännu foramuaé uti en focgpUb filfu^er;

fij!a. Utaf alla i^ivenffa l)e(i:\on l)ar ingen blifmit få

bijrfab fom benne. Ä)an anfåi^é fom beta uifetå fppbbé;

patron, od) ada, dnba frän fonungafor^fiifringarna

allt intill bonbenå eb, fwuro roib ^:t QxiH namn,
npttjanbe i>c{]a orb. få fcnnt mig C5ut) t)jerpe od>
6t. <HriH fonung! ^anö bilb fattcé uti rifet^o famt

i Upfala bomfapitelé figill. .^ané t)ufn)ub blef @tocf;

bolmé ftabö irapen. 5Bib froninqac i Upfala upp;

flätlbcé filfn^cifFrtnct pa altaret oå) bogforet beflabbeé

meb @:t (Jrif» tapet, pa {)nnlfen alla l)ané bebrifter

troro antfabc. 2)epa ircro åftren målabc på anigi^ar;

na i c\am[a Upfala fprfa. Ö^vcn l)ané graf l)åncjbe

<S:t (ixiH baner, ber b^né bitb, biiUflnt)e en ffolb

meb tre fronor på, reat målab. X)etta hauét anfåc^é

I)etti3t, oå) ficf bevferc enbajl wxb flora faror nrttjaé

mot fienberna; men trobbeé ba mebfora en fåfer fe;

ger. .3a/ fåtana eftergjorba barer funnoé uti flera

fprfor, ocb brufabe folfet att på Sri66mdpo;bagen bå;

ra bem uti bcgttbligt tåg omfring åfrarna, fcrtvan;

tanbe fig beraf båttre årswåpt. gor fjufbcmar bru;

fabe åfa'en folfet att i ben fjufeé fldber inaecfla en

liten afbilb af ben l)eliga fonungcn, trcenbe fig beraf

forfporja linbring. fSjanfPa många unbertverf beråt;

ta^ af munfarna {)afira f?ett genom benna f"onungå å;

fallanbe.

^an irar gift meb Ärifiina, fonung S»9C ben

dlbreå botterbotter, oå) babe meb l)ennc fpra barn.

ipanio bror Sivar ^ftitvarbfon fortplantabe ben abliga

Sonbeflågtcn, fom förbe en båt uti ivapnet.

7 itcip.

<©m l^agnuö l^rnriRoonö fall

gfter fonung ^xiU bob låt SJZagnué ^enriffon
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flf bet fcfjfcaifta fotfct jlrapt utropa ftg foc fonung.

gi?cn t)an ft(f ej [dngc wava i fceb, (5n allmdn harm

ofrcei- ben dtffabe fonungené bcb utbcebee ftg fving

t)e[a rifct. ^etfitigama focfamlabe [ig forft, fem man
tcoc unber anforanbe af galc SSucc ben dlbre, od)

brogo nebåt, taganbc mcb ffg Uppfn?earna. Äonun;

gen i @6ta rifc, Äart €trerfecfon, l)n)i[fen mi^tdnf:

teé bafa^a bibragit titl foniing (Jvifé bcb, fom dftrcn

mcb en focfamlab {)op Öf^gotar. •De^a båba forenabc

fcigél)drar angrepo 9)?agnué ^cnciffon irfe långt ifrån

Upfala, bå båbe l)an od) be ()onom åtfoljanbc Danjfar;

na bltftvo nebgjorba. ^d bet j^dUet, ber flaget ftått,

uppbpggbeé feban en fprfa, fom till minne af £)an=

ffarnaö neberlag fallabeé •Dannemarf.

8 Äap.

<©m Ifeonuttgaslagtftnao ötriöfr.

Äonung Srif efterlcmnabe en fon trib namn ^mn,
()n)tlfen tr>ille eftertrdba fin faber. CD?en efter fi;ra

år6 olpcflig flrib mot Äarl måfie l)an jiutligen fli;

unban till 5^orrige, fd att jlarl blcf enfam fonung

6fu>er beta rifet, Inrarfore t)an ocffd Ullabt fig : 6tveö
cå) (Bota. fonnnq, od) wat ben forfte fem uwttiabe

benna tittet, llnbcr l^ané tib erl)oll Sa^erige fin fcrfta

crfcbifPop, btt^ilfen l)c:te ©tefan cd) fic£ fitt fdte uti

Upfala. ©fter fpra dr fom jlnut t)emligcn tillbafa

frdn D^Jorrig?/ ofwerfoll ^\irt ofcrrcaranbe od) morba;

be l)oncm pd 5Bifings6 (116S). ipané gemål, Äri=

jlina, finbbc mcb moba unban, fcranbe meb fig fin lil=

la fon ^ivcrfer, od) erhcllo be, efter en omfelig farb,

flutligen beff»;bb l)o§ l)enncé mdgtiga fldgtingar i

Danmarf.

"Eniit ^^riFöfon ftd fira vt inborbeé frig meb br6=

bcrna Äol od) S3uriélaf, tivenne prinfac af ©rcerfer:
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f?a flagten, btvilta bocf cftec ett ftrårt frii] mafic flp

unban. — fa roeftra fi^an irar mpcfen oro uti 9Ber:

melanb, •Tal, od) 9i]cftei-q6tlani>; cmcban unber be

ftora oroligbctcvna i 5^ori-ti^c be ofivenrunna ofta

PpBtabe in uti »iaicriqc, crhallanbc ber bifrdiib, ellcc

åtminftor.e bejfpbb af ten magtige jarlen S3ir9er Srofa
gotfungc i ^ffifftc-gotblanb od) goSfanbec, lagman i

SScvmelanb. gvån oftua fiban fommo (Sfterna meb
en flotta, bdrjabe hiftecna grpmitiftigcn, cd) foro om=
fibec in uti CDiataren, bet be ofiuevi-umplabe ecfebi^

f^op 3obau \\\ ^{imare <£tåf, morbabe boaom od) ffof;

labc gaibcn. Sl^ccifian foro be till ifcigtuna, fom pa

ben tiben ivar en miufet rif odi bernftab ftab. 6bu:
ru ben amr tvål befafrab, blef ben boer ftrapt intagen,

bett od) båtlet fcrftérb od) fbnvanblab till en ftcnbop.

©fterna foro bfifran, Ib^ifiranbc nieb ftg mncfet rof,

i fpnnerbct ett par borrar af rent ftlfn-"ec, btvilfa fe;

tat i @ t ^^\teré hnia i »Sigtuna, men nu for;

iraraé i SiD^lanb. (Sfter beima förficring ^civ ©ig;

tuna albiig mer Eunnat fomma ftg före. ^e flejia

af bc^ fcrra, men flnftabe inneirånarc fatte ftg neb

i @todholm., fom nu bcrjabe bcbijggaé, emeban bcf

bel^igcnbet ivar mera g!^nnanbe för banbeln. ©enom
be^a (Jfierr.a^ infall blef man iq^pmarffam pd nob;

iv.uibigb^ten att befafta (Storfbclm cd) berigencm ut=

ftdnga bpliEa obubna gvifler frdn CWdlarcn. gor att

ivara trpgg för ^^iverferffa fldgtené afunb, upptog

fonung jlnut ben till S^anncmarf flpftabe priuö Sa^er;

fer Äaclfon od) gaf bonom bel uti rifet, ^a^arefter

fonung ilnut bog 1199 uti lu4n pa (5rif»berg r 2Be;

ftcrgcti)lanb, odi blef begrafircn i ^arnbem.

©iverFer l\arlfon, gcmenligon faliab ©irerfer

Unge, Icfbe i början uti ganiTa gobt forftdnb meb ben

nflcbne fcnung Änuté föncr, men jTutligcn bcrjabe

t)an miptdnfa bem od) Idt oförfebt öfivcrfalla bem.

1205 på Slgaråé t 55}eftcrgötlanb, ber tre af bem blefivo



33

bcbabe; men 6cif, ben atbjTc, imbfom till Sf^orrtge.

^u rcac trål fonunq ©ivecfer en m\)dtt ffcn, malta-

Ufl od) ftribbac man, cd) bate ^cft att trDgija fttt

trdlbe få »rål genom giftermål meb be mäcitiga Solf-

ungarna, fem berii^enom, att han beiriljabe be anbeli^

%a fribet båbe frän trerlbélig bcmftol od) oUa jfattev

till fronan *). 5Wen hane trol6él)et uppredcfte lif:

trål få mncfen harm, att, bå prin^ ©rif tre år bcref-

ter fem titibafa från 9lorrige, ftcf han ett ^anf!a ftort

anhani] i rifet. <£foerfer erf)6U trdl mi;cfen hjelp frop

£)annemarf j men blef lihråt ftagen wib ?ena i 5öe^

fiergotlanb få, att ban unbfcm meb blott några få

man. (Sn Srcenf? muuf har befjungit bcnna (Stren=

jfarnaé feger uti foljanbc uer"cr:

Contigit in Lenom, duo ^aujfe tupo fcr encm.

lif (itvmffom Svenum tcgo dorsum verbere plenum.

Zwå år berefter återfom <Sn)erfer ånvo meb en

£)anff frigéh^r od) blef åni)o flagen anb ©eftilren od)

foU fjelf beuna gång uti ftriben, il)iclflagen af fin egen

mag, golfungen ^une j5olfefon.

iHtiP 2^niitfon regerabe cnbafl 6 år, cd) år om
honom intet annat att marfa, ån att l)axx wat ben

forjie fonung i ^trerige, fem Ercnteö. ^an blef fot^

bob 1216 på SBtfingéo.

^olyan BuJevHerfon blef nu fonung, ehuru ^-

rifé enta begarbc rifet åt fin fon. ^soi)an, lifafom alla

fonungar ben tiben, gijnnabe prefterna mpifet, od)

utn^ibgabe bet anbeliga fråffet. ^å påfn^ené uppma^
ning företog han ett frigståg till gfternaé omivånbeU

fe od) l)abe bert någon framgång, ^en, feban fonun-

*) 2)etta ipar bet få fallabc 2Int5cliga ^valfet.
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gen meb ftorjla beten af frii^é^arcn refl ttUbafa, blef;

tro be qiraclemnabc meb beraé anförare, Äarl jarl

ben bofn^c o* bippop Jtarl af ?inf6ping, adefammané
nebgicrba af (I"|lerna. 5Cib bcnna tib fom aftren en

Sftiff h-ic;ät)(U- in uti ?i7?a(aren titl 2ffFanag pd (5fec;

olanbct, bit t)erc 3ot)an golhmflc aftonen fcrut fom=

mit hem från ett trig^tdt] titl (Jjltanb. ^an blef ber

af (5-ftccna it)ie!fla9en-, men bané fru flybbe unban
til! ^unbt)ammac i S5otFi}rfo fccfen, fanilabe bec i t)a|l

en l)op folf, l)n\umeb hon anfcU ©jlerna UMb ©ftaffik

utanför ilongebtitt od) neberlabc bem allefammané.

Äonunc; 3cban bog på SBiftngéo 1222 od) meb l)o-

nom utflorfnabe (gtverfetffa flåijten.

Brit* XI fZvi^^on blef nu fonung. ipan trär

båbe lafp o<^ b'ilt> nicn for ofrigt nné cå) forffånbig.

Unber ijar.é barnbom förbe Solhmgarna recjeringen.

5D?en bå ()an blef mpnbig öd) gifte fig gjorbe be

uppror emot ^onom, flogo bonom i\ub €'lu'":r6m 1229
od) fatte en af fina flågtingar, Änut 3of)rtn?fon ben

lAnge, till fonung. Denne Änut fem bocf albrig till

rolig beftttning af rifet, utan be|!dnbiga uppror od)

oroligf)ett'r fortforo till 1234, bå fonung érif åter=

fom meb Danff l)ielp od) twinn n?ib (gparfdtra en

fcgcr ofiver Änut, fom fjetf ftupabe. 2\hvåi blef ei

lugnet åteiftdtlbt, forrdn ^unt ben tångcé fen, ^olm=
geir, blef fangen od) infatt i €foftofrer. llnbcr ben^

r.a fonungé tib l)6Ué (^fenning: fnrfomote 1248, bå

prejiernaé giftermål blef afffaffabt od) ^åfn-en forbe=

boll fig rdttigt)eten att tillfdtta biffopav. Äonung (5rif niar

for éftigt milb od) fromfitit od) ftrrbeé forft af jarlen

Ulf ^a\i od) efter benneé bob af 23irger jarl till S3jel=

bo. ilonung (J"rit" bog, fom man tror af forgift, 1250,

od) meb l)onom utflocfnabe grifffa dtten på manéltnicn>

^en ifrån l)ané fpfter CO^drta l)dtflamma tldgtecno,

^parte od) Ticenftierna.
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CtfDif örraittflöftt.

Sm fBirger \avL

iJFomungaritfö uppljof.

Unbct ben ^ebnijfa tibcn Ufbc en mp^et anfcbb

man, bcnamnb ^oih %libi)tix, od) ifrån t)onom t)ar=

flammabe en mdöti^ od) taltiO jldijt, fom faUabcé

Solfun^iU. ipané fonfon golfc ben tjocke bUf jaut

åt Äonung .S"3f ben alfcre, od) mat ben ma^tiöcifr*

man uti cifet på fin tib. Jpan trät fa anfebb uti

t)fla 9hnben, att båbe han fjclf blcf formalb meb en

£)anf5 pnnfc^a, od) t)an6 bavn blefroo genom mång-

frtllbiga ctiftermål forenabe mcb allo be fonungéliga

flågterna, od) auinno berigenora ännu mera anfcenbe

od) rifebomar. ^it tprftcä nåftan, fom jarlcmbetet

od) lagmanés od) bif?opé4t)^lPrna n^^orc aUenaft beraé

tiUt)6rtgbft. 'jtnnu mera foröfabeS betta anfeenbc %t=

nom Solfe ben tjocfeé fonfon, 25irger S3rofa, fom rear

jarl ()0é Änut (Sriféfon od) (Sn?ertet ben unge. gjetf

gift meb en Tiotx^ prinfefa, befottco t)an af båbe

5f?orr^a od) £)anffa prinfar, åt breilfa han Icmnabc

bejfpbb eller unberflob, od) uti <£ircrige gicf nåjlan

allting efter bana irilja. S3irgec ä)rofa od) Solfe ben

tiode babe båha tiwnt nnfa od) forfrånbiga bofbingar,

men efter benna tiben borjabe ^s^oicungavna att mncfct

bogmobaé ofn^er fitt jTora anfeer.bc od) Ircfa, od) att

be rcoro be forndmfta uti ^ela rifet; men finé emellan

blefttjo be afunbfjufa på btöuraru-a. Tcrfore, bå

^nut ben långe of bem upptjöjbi» *iU fonung mot
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6ri8 [d^pe, få bleftro månc^a fnatt oenfe meb ()onom/

oo) l))elpte feban fonung (^rif åter in i [anbet.

<Dm Ijirgrr iJHånööon till 13|fIl)o.

^\x%n SrcTaé Streber, 9)?a9nué SQtåneffclb, bci--

be på SSjelbo i iDftergctlarib, od) ttav gift mcb Snsrib

§}lftra, !)tritfen trät en mrcfet njålbiQ od) bctpftab

l)u3fcu. £)c babe många barn tiUramn-anå, men ben

ålbfte cch niftbarafrc blanb bcm ^ctte ^^icyer. Unber

friget mellan (Jcif benldépe cdi ^nut ben (ångc t)cU

Sirc;er meb fcnung &rif, cd) blcf ftrart bcreftcr gift

meb bané fr.fier, prinfegan S^ö^bcrg; Ufirdi fem ban

ej ftravt till ftor magt, tn enligt fcrlifningen meb
Änut ben långcé parti måftc fonung 6rif upptaga

Änuté jarl, Ulf Safi, till fin jarl, od) bernc ttat en

få ftrang oå) fjel^råbanbc man, att alla måfre boja fig

efier ^oncm.

Ur.ber benna tiben babe frabcn ?i)be(f uti S^nff;

lav b n-arit uti mpcfen ncb, tv I>arf?a fcnnngen be=

liigrabe ben till lanb6, cé tiUfpdrrabc ben afa^en till

fjcé fålunba, att ban låt fpanna fiarfa jernfebjcr

taartcfn^er Sratre^floben, på biril^en man feglar in

tii fiaben, ämnanbc på bctta fatt utbungra ben.

2}?en bå bcrdttaé, att S5irger i)a\:f. låtit meb jernftån;

ger beflå framftan marna på några fiarfa fartng, la:

ftat bem meb matn\uor, od) Teban farit neb mot ?p:

becf. 9idr nu n^inben blef ftarf od) grnnanbe, bi^abe

SSirger alla fina fegel upp od) fcmmanbc fa i full

fart, ftprbe ben raft på jernFebjcrna, biriifa af ben

irälbiga ftottn fprungo af, fa att ffeppcn fcmmo in

till 2x)itd od) folfet bcrftdbes fiå forfrifning. CRår

C^anpa fonungen förnam betta, cfirergaf ban belåg:

ringen oc^ btog meb fin t)c.r t)em igen. ffflm ifrån
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bcnna tiben betriljabe Spbec!atna , af fa(ifamt)et for

t)ielpen, många t)aubeléfn^etec dt ®trcnj?arna.

3 ^ap.

i$irQtt !)IifU)fr mtl»

<?om Slit ben idépe ic8e iic\be nåo,xa barn, få l)abc

ben mdijtiga Ulf ^a\\ truligcn dnmat, ntt ban^? fidgt

ffuUe eftertrdba på tronen. 5}?en reban åc 124(S bog

ilLf ??afi, cd) ehuru i)ané fon, junfer Äarl, n:»ar en

mK(fct anffbb man odi fålebeå allmänt anfacié böra

blifroa fabrené eftertråbare, få nmr lifn?d[ U[f ?5cifi

få litet ölffab af Fonuncj ©rit", att junfer larl blcf

forbic(ån^5en od) SPirgcr 9)?ånpon i be^ j^dlle utndmnb

till jarl. ^drofivei uppftob ivdt ingen orolighet, men
afunbfjufa cd) mi§trcenbe ^errffabe beftdnbigt mellan

jarlen od) bemdltc junfer.

S3irger borjabe jlrapt att flpra rifet meb fraft od)

fjelfråbighet, od) unber (Sfcnninge fi)rfom6tc anfågS

i)Ci\\ af ben påflige legaten fafcm ben ber h^it^e meft

Qtt fnga i rifet. — ^å benna tib »rar någon oivdnffap

uppfommen mellan fonung Grif i ^iverige od) fonung

ipåfan i 9?orrige, tp 5öermldnningarna babe flera

gånger {)ie[pt några af fonung ^ålané uppreriffa un:

berfåtare, l)ivarfcre fonung ^åfan l)abe l)dmnat5 meb

ett infall uti 5öermelanb. Äonung ipåfan fdnbe nu
bub till 23irger cd) bcgdrbe be^ bottcr Tfiififa åt fin

dlbfte fon, priné Jpåfan5 beputom begdrbe han, att

båba fonun garna 1?ullc ndfta fommar motaé wit H-
bofe *), for att bildgga alla taMftigl)etcr. £!et forfta

") £5etta roar (Bamla £o&ofe, fom wax bc''lagct

ttjib ©ota^elf, 4 mil ftåu Ijafivet. ^it dt nu

blott en bonbbt;
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dcenbct upptog SBicöer ivdt cd) (ofirabc nftren tala

mcb fonuni] Srif om bet anbra. <eomniarcn bcrpå

(1249) vefte ocffd fonutig @ci! meb ^.Mrgec jarl till

moteéplatfen od) litet bcceftec ftngo be l)cxa, att fos

nung ^åfan l)abc fommit mcb en fior frigéflstta.

@om mi en fåban utruftning mera Itfnabe [ig ttU

n)ålbfaml)et dn fccbltga 6f»rcrldggningac., få for fonung

6ri! fliapt un-ban in dt lanbct od) 25irgcr jarl bcog

fig dfiren flutligen in åt SCeflergotlanb, bd fonung

^åfan fom närmare. S?iirger fdnbe bocf till .^dfan

ett bub, fom fort od) gobt forfunnabe orfafcn till

SSirgerS od) fonung QtiU aftdg; l)tvarefter fdnbebubet

firapt gi(f bort igen. ^drofwer blef .^dfan mv)(fet

mi^ftmt, men, fom ban behofbe freb meb (Siverige, få

fdnbe l)an fin fldgtinge ©unnar till S3irger jarl, lif;

redl meb uttrpdlig befallning, att tala lifa fort till

jarlen fom jarlené fdnbebub l)abc talat till jpafan.

©unnar uppfcfte jarlen i SBeflcrgotlanb od) willc 6f=

wcrtalft honom till ett ni)tt motej men S3irger urfdf;

tqbe fig, forflaranbe, att Ifonungcrt tret>ön tvore i

(Dflevgotlcnt) od) man ej im\t>e begåva, att han
iTulte fava få lång uiåg tillbaka, ©unnar giorbe

nu ttvdrtemot ^dianu befallning, od) borjabe i)tterli;

gare bebja )arlen, innvinbanbe, ött ^irgei* wove
uti Btrerige bå^e Fonung od) jatL S3irgcc idt

bå ofuHTtala fig, od) refte fonung jpdfan till motcé

trib Sobofe. £)er b(ef bcc! forjl giftermålet meb JKifi^a

od) ben unge fonung ^dfan afgjorbt od) fcban fluta;

beé freb mellan bdba rifena, od) forblef berefter \ta-

big enigl)et od) rednffap mellan fonung ^dfan cd)

SSirger jarl, fa idnge be lefbc.

tjrågrt mot Catoaötrrna

Uti :äbo roar wib benna tibcn en gngcléman biff op,.,
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»vib naiTin Slornaé. Spän trac en ganffa nttiff, men
ofta l)aft>!i ccf) ofocflånbig man. ®enom ett påfreeligt

bref l)abe t)an crl)åUit rättighet att unbec fitt biffopé»

fåtc lågga atla be Idn-bet: od) offerciåtbar, [om omanin;

ba ^ebningac jfånfte till honom; od) bifJop SomaS
lat i fclje bcraf n\i(bfamt flå unbev fig många fåba»

na. Slutligen utirevfabe i)an en befallning af paf«

tven, att be fciflna ej ffulle få i)af\va något umgänge
meb t)ebnini.T,arna i Sinnlanb, ej t)eller fdlja några

liféfornrbenbeter till bcm. .Ipdrcftrer bleftro l^cbnin;

garna högeligen i:pprctabe. Sfrån Staivaftlanb infollo

be meb morb od) branb uti 5h)lanb od) fobra ?5tnn*

lanb, ber be f'ri|lna bobbe. Små barn blcfiro utan

miftunb mcrbabe, få fnart be n^cro bopte. ^å dlbrc

perfoncr utffuroé, meban be dnnu lefbe, inelfirorna

od) offrabeé åt afgubarna. Xnbra jagabeé fring trdb,

tillé be nebfollo utmattabe. ^å prefferna utffuro be

ogcncn, od) afhcggo hdnber od) fötter; feban intrecEla^

be be bcm uti halm od) tdnbe elb berpå. <?å inja^

gabe be en allmdn forffr.icfelfe cfiver hela lanbcr, od)

bif?op 2onia5 flrbbe meb fafa till 2Bi3bi) på ©ottlanb,

bec ^an fnart bog.

5Sib unberrdttelfen l)drom fFrcf påfaen ett bref

till Äonuiig (I"rif, od) uppmanabe honom att företaga

ett foretag till be^a ivilbftnta h^bningaré oniivdnbani

be od) be friftnaé befl^bb ; tillifa utlofirabe pdfiven åt

alla, fom hdri beltogo, famma forbeiar od) fpnbernaS

forlåtelfe, fem åt bem, lyAnlla företagit foretag till

f6rlofn'abe lanbct. i?onung S"rif od) S^irger jarl n-O:

ro ej obcndgne l)drtill, tp bd$ troro be mrcfet upp=

retabc cfreer befa l)ebningaré gn)m!)eter, belé frufta:

be be bcraé härjningar utefter ^ia*enf?a fufrema cd)

uti 9)?d låren.
' ^ånvené bref blcf berfore genom bi;

fFoparna fungjorbt ofn^er hela rifet, od) berjemnte

foljbc fonungené od) jarlen>5 alln^dnna uppbåbanbe till

ett hdrtåg. 9hi upptvafnabc ben forbna frigéanban

|)0é Sirenjfarna, odj folfet intogS af en allmdn UmI
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att bcitaga i bctta fvig. 2^d ncblpftabeé månget gam;

matt fiibetnefnjarb frän tvacigen, ber bet t)ångt i lång

tib. ^jftmar cd) pantfarcn uppfcjabcéj fiuidoc *) od^

fPutot brogcé ut i baftret ; od) många tiUfnutna pen=

tiingcpungar upplcftcö. S)cr fr^tcé mången vob mun,

fom fcban aibvig af bjcrtaté luft fp^teö, od) tvib af;

fFebet fånoé många n^rtbna l)änbec cd) ftavf gråt af

be qwavlemnabe qnnnnornaj bccf trcftabe bet bem, att

bet n,\ic for Qr,uH åras jfull, fem allt betta jfetbe.

^å betta fått blef flravt en ftor frigéflctta for;

famlab, t)anlfen unber S3irgec jarls anfcranbe fegla;

be uppfor bottniffa »rifen od) labe i tanb ej långt

från SSiaia. £)er Sirgec lanbftcg, låt l)an upprefa ett

ftort tråbforg till tccfcn, att han fommir bit cnbaft

for att urbveba frijtna taran, o ' btcf betta ftdlle

bcraf fallabt Ixv^teberg eller 'B>cv6\)0lm. ^ebnins

garna t)abe irdl nmrit unberrdttabc om ijaaé anfomjl

od) forfamlat ftg i jlora bopar mot l)onom ; men be

bleftDO ofirerallt flagne, tp SSirger jarl bref på fitt

irerf meb fraft od) forftånb. @om t)an nu ocffå ftif;

tabe ben lai.^en, att alla, btrilfa antogo frij^na taran,

ffonabcé båbe till lif od) egcnbom, få l)abe l)an inom

tn^cnnc år, åtmin^onc till ffenety infort hiftna låran

uti S^auniftlanb od) £)frerbottcn. ger att förräfra ftg

om lanbefj unbergifn^cnl)et befoftabe ban Äorébolm,

od) anlabc Sareaflehué borg, famt cfivcrftntrabc bef-

utom en mangb ©ivenfFar till Cjftcrbotten, l)tt?itfa ber

utgjorbc ett npbpgge. ©jelf brojbe i)av, ocEfå ganfJa

långe qnar uti lanbet for att efterfc, att allt rifti^t

utforbeé, od) bcrigenom befrafta fin npa erofring.

') ett flaga fartpg.
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5 Mcip.

Unbcr b t S^irgcf jart nac fii^cCatt meb bc§a åt-

garber, beg fonung (*rif ben låépe ( 11^50) j odt, fom
han ej tcmnabe iiaci,on arfwingc efter fig, få iroro

många, t)itn[f"a eftecfrrafu\ibe fccnan SifrDal fu;ibc

inga anbra ån golfun gar fomma i fvåga^ t» fa of;

irermägiga babe be blifnit; men afiven be ivoro mvd
fet oenfe ftné emellan, ecmliga arbctabe fcr SSicger

iavly anbra fcr Änut ben (ångeé fon, S;(ip; anbra

for S3irger 9^rofaå ^onfon SJZagnué S5roE; anhxa åter

for junfcr Äarl, cd) ttdntabe berfore många, att frora

oroligbcter nu j?ulle utbr fta.

^'å famn a tib »var en mDcfet magtig ocb aftab

man, bendmnb 3^jvar ^la, btvilfon bobte }.\i ©rone^^

borg n-ib (Jnfcping. (Sjclfiva hane borg (åg i Spao^a--

voihn på
' SSorgon, bunlPcn bonberna berfore fallabc

^napbolmen od) Stvar fallabc be S3låfnapcn. — Sor
att forcfonmia alla oroligbetcr af Solfungarnaé ftåmp»

lingar, tdt ^irar S3lå ftra);t fammanfaUa en rifébag,

ber, i frr.ncrbet icrcm bai;<? bcbrifivanbc S3i'iger jarls

fon, 5l"a[bcn!flr, bjef xm\a[\: till foinuu-;, od) ffcbbc

tetta få häftigt, att allt xchaw ivar afgjerbt inom 14
bågar efter duH bcb.

9iår S5irger jarl i ginnlanb ftif unberrdttelfe cm
allt bctta, fFoMbabe han hem mcb ftorfia bclen af friges

bdrcn, b^gfli^ni fortretob ofwcr, att han ej fjclf blif=

trit fomuig. S>a\\ tiUbopavallabe berfore bem, fom
gjort förra ivato., cd) bå bo trori' famlatc, uppftcb

han mibt iblanb bem, fråganbc: tjvvilHcn bötic warit

få t^vi|ttg cd) anftrtUt Honungaxval u nter jav lens

fråntvavo, od) l^warfore t>c tcgit ett bavn till

fonung. 2)å rcfte fig ftraj;t upp ^wav X)lå, fira^
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lanbf : att l^an F?öt)c forötilc&t fonungcwalet, "ocf),

tillabe {)an, "öttfe xt»i &tg »ji^erliqen fotr mefl
"tråröig ött böra ^vonan, men &ii öv reUrtn tiU

"åren Hemmen od) Han ej lefvua få lange fom
"t>in fon." Sa liftriU Sirflct ej \x\u nojb t)åcmeb,

fabe ^swat: '(Dm öetta mi|3l;agav &ig, få gor ef
"t>in fon, t?wat) t>ig lyfter! Wt t^ola ival ipeta få
"oj; en annan Honung." ^ånvib Ui] jarlen en

flunb, feban fråqabe ban: "^wem iToIen j öå taga
"till Honung?" Stvav ftrarabc oforffcåcft: "3ag ¥an
"tvål oif få flaHa fram en Honung unt>er t>ennci

"min Happa." 2}å bcfinnabe jarlcn ftg, od) fcuftan^

be, att på ^itta fatt forfpttla fronan båbe foc ftg

od) for fin fon, forflarabe i)an ftg nojö meö t>ct,

fom war iTe&t. 56c ntt focfäfra benna wåcbigs

t)et at ftn fon, lat han mtb mi)cfen pca!t fröna l)onom

uti ^infopingé bomhn-fa (1251), ti) Upfata fprfa ti\iv

m)9 nebbvänb. (Snart I)arcftcr [vU ban dfiven meb jioc

praft od) rif ()fm.qift ofircrfcra Diifi^a till S^ocrffa

granfen , ber {)on motteé af båba 9lorrf?a fonungarna

^åfan, faber od) fon, od) t)enneé broUopr) meb ben feb^

nare b(ef ftrabt meb all ftåt^od) bogtibligbet.

9Sib benna tib bobbe ^Birger jarté mober, Sngrib

?)lfu\a (1252). £)et wav en allmän fpåbom, att få

låni(e bf""c^ biifnnib f!ob uppe, fPulle benneå åttlin;

gar forblifwa macitiga. 2!)crf6re lat SBirgcr jarl be;

grafrea hixim i Sjelbo fprfa på bet fdttet, att bon

inmuraboé i en pelare, ftåenbe upprått, få att b^nneé

t)ufn)ub albrig någonfin j?uUc funna nebfalla.

6 Äap.

iFolfeuttgaritfö uppror.

Se anbra Solfungarna buro ej liten afunb till

S5irger jarl od) ^albemar for benna uppbéjelfeé jfuU
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cdb beftoto att mot bom anflaUa ett fria, c()uru be

fnappt »voro en'e om, btrilfcH blanb bom fjelfiva 1lu(;

le blifipa foniing. ?^6rft foro be cfivcr fjollet till 9?or:

rige o* begdrbe i)](l\> af foinmg ^afau-, men benne

tDitle ingalunba fa foriåba fina egna fidgtingar, utan

voav fttt foi-bimb meb ^öivger trogen. I^erifian foro be

ut åt Snfflanb od) £)anmai-f, od) famlabe tillhopa en

jloc frigél)år, meb hmitfcn be fotlo in uti tifet, bra;

ganbe till fig många fina anhängare. Sirger jarl ba=

be dfiven a fin fiba famlat mi)rfet folf, oct) ii.otte bem
nnb ^^erretvabébro uti 5Ceftmanlanb, od) n^oro J'c^

fungarna pii ena, men jarleu på anbra fiban jlrom;

men. @om nu ^o[ fungarna b^^^ie meb fig ganjfa

mpcfet folf, bertill fjelfuM ivoro tappra oå) cftrerbåbiga

man, få borjabe SSirger tivefa, bm^uban utgång ftri-

fcen bem emellan fFulle få. 2!)erf6rc fånbe b*^" U"
fanéler, biffop Äol af ©trengndg, ofwcr tiU Solfun=

garna för att bei\vira ett fammantrdbc meb bem, om
be mojligtanö f?uUe funna forlifa^. 2!)enne fér:dfra:

be meb många odj bnra eber od) löften 5'olfungarna

om frib od) fdferbet, od) formåbbe på betta fatt bcraå

bufunibmdn att obeiridpnabe fclja meb fig ofwer bron.

SJJen fnappt tx^oro be éfiiH-rfomna/ förr dn SBirger

jarl, utan att brp fig om biffopené löften, idt gripa

od) ofcrbrcjliiien balsbugga bem (1252). I^er om;

fommo fålcbeé bai>e .5Tnut ben långeé fon, S'iliP/ od)

?0?agnu6 SSrofé fon, Jtnut, od) flere anbraj od) bå

nu anförarna i\?oro boba , Idt 23irger ftrart angripa

beraé ^dr, fom fnart jlPingrabeé. (SroenfParna blefiro

ffonabe, men alla 5li)fFar, fom funbe oftrerfommaé,

Idt 23irger utan barmbertigbet nebbugga, od) ipcftc

ban fig nu bafnm miufet betrpggat fina dttlingaré

magt od) rdttigbet till ©irenffa frenan. 3)?en fcr att

forfona fitc mcnebåbrott unbergicf Sirgcr javl ten

bot od) penitené, fom honom af crfebiffop ^aré iJiljc

pålabe».

S)?en biffop ilol ftd |!or ånger od) fcrg berofnjcr,
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att l)aa, faf: offnlbici, {)at)c bibrac(it till bcttvi forta--

beri, od} tville l)an aibrig mera lå^a mcgan odi redlft\^=

tielfftt pfirer Äcrcané Icfamcn, mcb [amma mun, fom

t)abi' bebragit fd mänga. ^an uppbngqbe Äolbdcfé

fi)rf'a brcbivib 5perrenHibåbco for att focfona [itt brott,

men fann bocf albrig lugn od) trefi^ab mera. (Slut=

ligen ncbtabe t)an fitt biffop5=embcte, ofirergaf fttt

fdbcrncélaab cd) bcrjabe att nxinbra till Ärifti graf,

for att ber åtminfionc funna ftmia frib. ^an fann

ben orf, men blott genom boben.

7 ^ap,

<Dm junltfr tiarl

Sunfer Äarl l)abe tvdl beltagit uti be anbcaSolf=

ungarnaé uppror, men wax tocf ej tiilftdbeé t»ib ^er=

reivabébro, btvarigenom ban unbpapp, bo" faran.

^irgcr^ oi:h junfer ^arlé ivdnner gingo nu bem emel:

lan od) |!iftabe flutligen en for lifning, fom bod ej

roar mpdct pålitlig. 5Bdl ffuUe be utirdrteé fpnaé

tt^dnner, c>åi jarlen wifabe junfer Äarl mi)cfen bcbcr

od) fortrccnbe; lihvdl [)r)^e be beftdnbigt en få fior

omfofibig afunb od) mi^trocnbe, att be till od) meb fdgaé

bafam benUigen ftdmplat efter att boba bi^^^^r^inbra.

(Slutligen tDc!te junfer .Sarl bctta ivara ett tungt

od) befirdrligt lif. Jpan beilct berfore ofuiergiftra fd;

berneslanbet, meban jarlen lefbe, od) utrifcé afirafta

ben tib, bå liidan blefrce {)onom mera gimfam. ^an
bortgaf berfore fin egenbom <£fo till ©Eoflofter, for

bet att munfarna berfidbeé jfuUe Idfa me§or for b^né

fjdlé faligbet. ^ina ofiiga gobé od) gårbar bortfalbc

l)an, utrujlabe bermcb fig fjclf od) fina fwenner, od)

brog fd ut till ^reu^cn forenanbe fig meb be ber bo-

enbe [a-drbéiribbarne. £enna ribbare:orbcn 'i)i\\)i ers
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t)a(Iit ttU ^hU en bet af ^mifen mcb bet ti)i[!cr, att

be fPittte till bopet omroanba eller odfå från fti-ofireri;

cc afbålla be l)ebniffa (Sfrcrna oct) l*ittauenui. De tvo=

ro ocffd nu inbegripna i ett l)ärtigt frig meb be^a

febnarc. ^iåoiOt efter Äarlé anldnbanbe hm bet till

en ctanffa ftor ftrib emedan fanubéribbarna od) l)et--

ningarna, od) nacro be febnare långt talrifare. §6re

jlribens början frågabe en af ribbarne junfer Äarl,

om l)an luiUe gå ttieb uti firi^en, eller bt&a

Ijemma. 9)?en junfer Äarl fivarabe ftg unija

meö uti fl-fit>eti, od) Ftinöe ban &er xvål Qova

någon l^etning ontat\ Wovc tet l;ouom od be=

ftåmöt att &er falla, få ftnge hcin bimmelrtfet

od) tjate ej t^erpå något förlovat, ©laget bcrja--

be od) b(ef ganffa l)åfngt, få att blcbet ftob bfiver f6t=

terna på be flribanbe. 3unfer Äarl fdmpabe manligt

od) tappert liffom fwdrbéribbarna; men, emeban l)eb;

ningarna woro mpcfet oftrerldg'ona, få borjabe fiutligen

manfallet att tranba ftg på be fri^lnag fiba. 2)å ropa=

be en af ribbarne till junfcr j?ari, att han fftille fiy

ur ftriöen, emct)an tet vvar intet f)opp ont fe-

ger mera. :jiUrifcr jlarl fag fig cmfring, od) \\x\nci-

bc : "3<^e fer jag någon af e&er fiy; l?warfore

"gifwen j mig 'oå ett få tlfymfeligt råt)?" W.in

ribbarcn fabe: "JDet fiolen j forfiå, junfrer! att voi

"ordensbroder hafxva fwurit ten et>, att ej fruB;

"ta &o'oen eller ^y for t;)ct5ningar, om xvi od\å
'"blott voovo tre mot l)unt)rat)e. (Drf) tveta xoi

"for wif^p af @Friften6 t>eUga ort, att t'en fit-

"tel, fovii ?oS?ar i ^elfvuetet, ar I?c<?ningarnas &el;

'"rmn voi l)6va ^erran till, od) ej förr t?inner

"toårt blob ?aäna på jorden, an xvåt fjål fom-
"mer in i t>immclrifets gla&je." X)a [irarabe iun=

fer Äarl: "^en famma forI;op.pning tjar ocKfå

"jag ; od) I;afvren
j
fanirit en ic.'Oan tapperljet,

"få dr tien od mig i blot^et buren, ^erfore^må
"ingen af ciDcr fiyl ^et IBolen j weta, att jag

"ej beller ämnar mig tertiU!" Äåro%r bcriabc
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i)an atcc fitriba meb mi)c!en frimobigbet, orf) Ui^voo ber

feban famnianbragna ocb branba jlora l)6,tiar af t)eb;

lundar, fom fallit fcc t)an§ {)anb. 9)?en flutligen blef

han bocf ofivcrmannab ccl^ fcll bet ttUifa meb alla be

libbare, fom babc ivarit i ftriben.

2^å botta berattabcé for SSirger jarl, fabe hav till

fin builru: "(But) l)af\ve lyane fjal i t^immelttH!

"mett vval vvar, att vxn blefivo ttil^a åt." Derpå

lat han fixa junferÄarl» bdbanfdcb meb flocfiingningaiv

fjålamdfor od) få ftor b69tibli9l)ct, ban formabbe.

2 Äap.

SBiccicc javlé focfta gemål, prtnfe^an Ingeborg,

afleb (J254), cd) eftet några åc gifte ban fig ånro

(1261) meb 2^anffa cnfcbrottuingcn, S!)?ed)tbilb. iit

fin fon 5Balbemar, fom nu trär 20 år gammal cd)

mrcfet fager od) tvalffapab, utfåg han ocffa en brub,

ncml. £)anjfa prinfepan ©opbia , l)nnlfcn wax iviba

bernftab for fin 1?6nl)et od) liflig^et. ^on focbcé bar

in uti rifet af fin morfar l)ertig ^flbrcft af SSraun*

fd)\reig, jemnte några fruar od) ribbare. Uti ^onfo;

ping firabes brotloppet od) uppbpggbe^o en fror bogtibéfal

bertill. De (Sir-enfFa bofmannea prålabe uti ni)j?urna

flaber af balbafin od) finbal. £)er felabeé irfe gob

foft, bång, lefar od) fagra orb, famt tornet; od) fafs

tarefpel till flutet, od) ttllgicf allting meb tuft od) l)6f;

tt>iff1)et, fåfom vibelig feb rcar på ben tiben.

yin tpcfteé SSirger jarl tvära ben magtigajlte man
uti l)ela ncrben. .^ané botter irar gift meb fonungen

i ^Jorrige; han^ fon ivar fonung i (S^trcrige od) gift

meb en £)anff prinfc^a^ b»^" fi^lf/ cnråbanbe i (Sireri^

ge, xxiax forjl gift meb en ©irenfE prinfe^a, nu meb
en DanfF enfebrottningj for att dnnu mer bfa fttt an=
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ffcnbe, antog ()an ben i ^Sireriqc förut okufttgct ti-

teln Ijettig *). Si)?en många blanb bonberna, fom ej

focfitobo [ig bcrpå, fallabt t)onom fonung, fåfcm ben

bec ftprbe i)tia rtfet od) beputom l}abe en bvottning
tiU gcmåt.

©encm benna S^irgeré flora magt ocf) anfeenbe

ftcf rifct njuta bcjlanbig frcb odj ro, tij ingen ivågabe

angripa boncm. Slirdrtom togo bané flribanbc gran;

nar {)onom ofta till fPiLjeéman. @å bilabe f)an tan:

flen emellan fonungarna i 5i|orrige od) iDanmarfj ocl)

bå unber be iimertcg oroligbeterna i £»anmarf, fonung

Äriftoffer od) crfebtfPopen i ?unb blefivo cenfe, fatt

SSirger orbentligcn till bomé oftrer bem i Sjellbem i

^«Uanb, latanbe ben ena efter ben anbra anbraga fi:

na ffal od) motffal. 5Bib bplifa tillfallen fom l)an

alltib belebfagab af många hogbocna norbiffa bofbingarj

ja, till od) meb ^'Knffa prinfar foljbe l)onom, fofanbe i

l)ané l)of l)ielp od) bcftpbb.

©jelf unbircF Birger alla )lriber od) frig, o*
el)uru brottning 9)'Zed)thilb, af hat till £)anffa brott=

ningen, VTTövgrtretö Bpröttgl^öfl, fofte forma bonom
att lägga fig i be £)anft'a oroligbeterna, få Ircfabe^

bet ej, utan rifet ftcf unbcr bonom åtnjuta gcb freb

cd) fdferbet.

*) (Jfter S?trgeré bob afffaffabcé bet förut brufliga

jarliembctet, bivaré ftora magt ofta trär tråblig

for fungen. ^c må bogfla embctémdnnen bdbans

efter btefn^o riföörotfet, fom ffulle baftva rifeté

inre ftprelfe, od) vi^emavifen, fom bt^be cfroer-

infeenbet ofn^er alla fcigéfafer. ^drtill fom få

fmåningom vtHöHaneleren, fom i början blott

tvär fonungené banbiefrercrare, od) tvanligttvié

trär en biffcp eller annan preft, emctan inga an^

bra ågbe titlrvicElig forfarenbet uti att ffrifroa.
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i&m larngt lagman ocfj ^igtiB Den iaqxs

S5irger jarlé alla bvchn woto hncm[\c\a m«in.

^ang ena bror, SfFil, t-oar (agmon t SBcjlcr^otlanb,.

od) gift mcb en mDcfct fåindmtig qifmna fvån 'ö^orrt'

ÖC. ^ané anbra bror, i?arl, iDar bij^op i isJinfoptng^

hane fpjtev; SJZagnbilb, irar gift mcb ^arn^ib Ulf cUer

SroUe, en ganffa rtf o&) magtig man *). ^en tre-

bje brobren bft S^cngt, od) trär lagman uti iDfrerg6t=

lanb. S^an futtabe mpcfct l)dftig farlcf' till en abelig

jungfru bendmb (gtgrib, l)ivilfen tvdl l)ivatfcn trär af

rif eller forndm fldgt, men få fE'6n, att bo" allmänt

fallabeS @igti& t>en fagra. S5irger jarl n)iUe ej bos

ra talaé bdrom, tn \)an tpcfte jungfrun tvära allbeleé

for ringa for fin fldgt, faftdn l)on ivar abelboren; men
SSengt lagman aUci^e ej fin brobcrå trilja ^årutinnan,

utan gifte fig meb ^igrib, {)onom oåifporb. 9ldr jav=

len

*) 3^et bcrdttaé, att, hh Ädrtreb Ulf jfuUe i)emf6ra

benna fin brub, framfommo ur ffogen några fdm=

par for att irålbfamt bortföra S)?agnl)ilb, od) {)ci-

bc beraé anförare forFldbt fig till ett troll, fet

att funna få mD^et idttarc ffråmma l^enneg

iDdftare. 9)?cn ^drtreb lat fig ej forfdrag beraf,

utan tillbelabe trollet ett bugg på ^alfen få hårbt

att buftrubet flög af, , l)irarefter bcanbra förffrdcfi

ta lupo till jfog-3 igen , od) .Ödrweb ficf t ro

bemfora fin CD^agnbilb. 3från benna bag fordn;

brabe ^drtveb filt folbcmdrfc, fom förut n\ir'V

en fpriu.ianbe Ulf, od) tdt bitfdtta ett t)ufn.nib[Dft

troll, laliabe fig XfoUe i ft. f. Ulf, od) bdr=

ilammar från b^nom Den fcban fä beniftabe

XroUc-dågten.
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Un f6rna»r. Utta, fanbe han till SSengt en ?appa,

t)tvaré ena t)'Tlft »^^''"^ Siorb af foftbart gplbenc tt)Q,

men ben anbra af grefc od) ringa »-cabmat. ^armeb

åfpftabe ban ben oUft)et, fem trär mellan S3engt6 oci)

©igrtbé flågt, amnanbc på betta fdtt ocffa ffrdmma

iöengt att fEi(ja ^gigrib ifrån ftg. WUn bcnne lat i

bef ftdlle befatta tvabmalct meb gull, perloc od) dbla

ficnar, få att tx)abmalé:t)vilften blef li!a, om ej mera

bprbar, än ben anbra, fanbanbe feban fappan få f6r=

cnbrab tillbafa till jarlen, i jldllet for annat fivar.

ipdroftvcr uppretabeé jarlen dn mera od) helfabe tilU

bafa meb bubet, ött h^n vuillc munt>teligen tala

meb fin bvov om t>etta örenöet, tilldgganbe i fin

ifiuer några fnnn-a l)otclfer, fom [dnbcbubet dfiven be:

fdrtabe for 58engt.

Sttet hnrefter låter jarlen fabla fina t)df!ar oc^

viber meb ftort fdllffap till Ulfåfa, ber ^^engt bobbe,

amnanbe göra flut på benna fafen. ^å fnart S?engt

fåg på afftånb jarlené farb, flpbbe han unban till

ffogS od) lemnabe @igrib enfam l)emma att taga mot
ben upprctabe fn^ågern, feban l)an lifrcal gifivit t)en;

ne goba råb, l)uru l)on borbe benrib bite ftg. .^or

prpbbe fig aUtfå meb fina fol"tliga|le fldber od) br)rba:

raflc fmpcfen , od) tpcfteå l)enneé ffonbet berigenom

dnnu ftorre. ©om jarlen reb in på gårben, fleg (Si=

grib ben fagra ut, neg for t)onom iDorbfamt od) mot^

tog l)onom meb all dra od) bcifnnffbet. 50?en jarlen

blef få rorb af t)cnneS ff6nl)et, att l)an glombe fin

trrebe, fprang i)a{U(i^t ncb af l)dften, od) tog @igrib i

famn, fdganbe: "i^a^e min bvoöer t>ettrt ogjoröt,

"|a ftulic jög fjelf gorö t^etj" b^^^^rpå t)an låt ftg

focaé in i l)ufet od) unbfdgnaé. Wltn Jöcngt bemta^

be6 frrapt tillbafa från j?ogen, od) blef bå mellan bro;

berna frojb od) föriifning i fl^ill^t för ben forbna fts

fnbffapen.

2>et. II. S



60

5)?cn SSengt lagman cd) ©Igtib ben fagra lefbe

feban fotnojba lång ttb tillfammané på Ulfåfa oc^

Umnobe efter [ig många båbc féncc oc^ bottrar.

10 ^ap.

l^tger |arl0 lagettftntng.

Unbcr fin regering forbåttrabe SSirgcr jart mpcfet

be gamla orf) briflfalliga tagarna, ifpnnert)et Upplanb^s

od) Öi^gotailagen i od) tnforbc beputom många npa,

Ijroartrib i fpnnerbct mårfcé l)ani ftabétag, fom roar

fammanfatt af be förut brufttga birfc, cUer t?ant)cl6--

tattcrna.

£)et roar förut roantigt uti norben att fj^^f "^j

frafroa bt^ninb oc^ ftraff af ftna ftenberj ja fåban

fjelfbamnb roar ej en gång forbjubcn i lagarna, utan

foflmera tpcfteg bet l)ebcrltgare att fjelf taga båmnb,
ån att bcrom anlita tagarna j i fpnnectjet anfogå bet

roara ben eftcrlefroanbc nårmajle flågtingen6 ffplbig:

i)tt, att meb morbarenå blob forfona fin morbabe

flågtingcS béb. ®åban fjelftjåmnb fallabeé 5<^ö*^^'

njig. ^draf uppfommo meUan flågtcrna långroariga

od) btobiga troifler, genom t)roilfa ^ela tifetå freb be:

fldnbigt i^orbcS.

Sor att forefomma oUt betta, forbob SSirger jarl

aU fielf()åmnb, bcfallanbe, att i)tt)at od) en ffuUe »ib

laglig bomftel fofa uppråttelfe for Un oförrätt, l)an

libit. ?)ttertigare befåjiabe i)an trpggf)eten i lanbet

genom ftno fpra fribétagar, nemligen: tyvfofvib,
qwinnofriö, I?emfrit> od> tingefrit».

^on påbjob nemligen: att ingen ffuUe få roålb?

famt anfallo ben anbra broarfen i fprfan, på fprfo^

gårben, eller cné på rodgen till od) ifrån fprfan.
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25cn, fem btote {)arfmot, ffuUe f6r!lrtrc«g fogclfn, oc^,

om t)an i gerningcn btcf af ben foror.Utabc i^jclflas

gen, ifuUe ^an ligga ogitb, b. w. \. o()amnab. —
Detta fallabcå F)?tFofriÖ *). 2Bib benna ttb fom

bet åftren i bruf att aflagga fina luapcn, innan man
gitf in i fpcfan. Unbec gubétjenftcn fonrarabeé be

i ett f6rt)ué, fom bcrtiU trät uppbpggbt, od) fom ånnu

i bag berforc fallaé wapent^ue.

£)et roac odfd ett allmänt bcuf uti norben, att

wib fina frierier icfe fråga efter btubenS, ja, ofta icte

en gång tjenneS foralbrarå bifall. Utrujlab mcb fnjdrb

oå) WUx\, famt unber^^ébb af fina tappra jlallbrobet,

fom ofta friaren, od) bå l)an ej meb gobo ft^ ben

ban onjfabe, bortrofreabe t)an l)enne roålbfamt, ^njar;

wib ofta l)enneé fabet od) l)enneé brober blefroo i^icl=

flagne. S^trimgen fålcbeé att dfta ben man, fom bon

afjfpbbc, fom morbat l)enneé narmafte frdnber od) på

bet fPånbligafle toåtbfort l)enne fjclf, t)ånbc bet ej

fållan, att l)on t)åmnabe fig bå tillfälle gafg, om bet

otffå brojbe många år. <Stunbom morbabe l)on fin

roan, flunbom till od) meb bera« gemenfamma barn,

foc att göra fabrenS fmdrta od) egen ^dmnb bejlo

jlocte. ©åbana qnjinno-rofroericr jFebbe i fpnner^et,

nåt brubparet refle till fprfa eller prejl for att fams

manroigaé. 2)å labe fig ofta ben friaren, fom fått

afjiag, i bafl)åll meb fina toånner trib roågen, anföll

btubfåtbea, il)ielflog brubgummen od) bortforbe bru:

ben. 2)erf6re tooro ocffd alltib tillfatta några rafFa

ynglingar, bivilfa ffuUe på benna farb forfroara brus

ben, ed) bcrfotc fingo namn af bntöfwenncr cUer

*) @om i bc^a oroliga tibec be l)onblanbe på intet

annat ftållc ågbe trpggl)et fot ofwerwålb, få upps

flogo be wanltgen fina falubobat n?tb fprforna,

^»arefl fålebeä be forfla ^anbelä-- od) matfnab^s

platferna uppfommo.
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bvu^tjenöfc. dl\x lat SSirgcr jart utfarba ett påbub^

att ingen ffuUc på [åbant fdtt få cfreba eller reåtb;

fota någon qn^inna, \v\b famma flraff, fom focut

xvav flabgabt for brott mot fi;rfofcib. £)ctta faUabc5

qvvintiofvit).

got att bcfajla f)n?aré od) cn6 tr9gg{)et i o(Iman=

^et forbob t)an ocffå irib oftvanndmnba t)6ga jltraff att

rcåtbfamt oftrerfalla någon man, be^ l)uriru, barn

eUer tjenftefol! inom be§ t)u6 eliec gårbégrinb. ©etta
fallabeé l;emffit) cUet t^iisfviö.

(Slutligen forbob l)an ocffå n^ib famma flraff all

trålbfam[)et mot bem, fom n^oro frabbe på ting6tråg

eller tt)ib fjelfrea tinget, ^(tta fallabe» tingefrit».

SSirger jarl forbdttrabc dfroen mpcfet fjelfrea be;

ttiéningéfdttet n?ib bomflolavna. gorut ffebbe betta

på mångal)anba fatt. Uuberjlunbom bcfallbe bomaren,

att cn»v)ic\ fEulle l)ållaé emellan båba be tanjlanbe, i ben

tro, att ®ub fPulle l)ielpa ben ofpplbiga; men ber infimno

ffg roib bomftolarna lego!å par, l)wilfa for betalning

åtcgo fig fåbana jlriber, od) ben, fom funbe betala ben

flarfafte fdmpen, »rar fdfer om att tvinna fin råtte:

gång. ©n annan gång påbob bomaren i tivifn-^elafti;

ga fall jcntbov&en. £)en anflagabe ffulle nemligen,

antingen meb blotta fötterna gå ofiver nio globanbe

plogbilar eller bara ett globanbe jern på fina blottabe

armar. Äunte l)an göra betta ofPabb, få anfåg?

l)ané offulb af @ub befrdftab. >Depa bejtiéningéfdtt

rooro wål reban förut forbubna, men liftrdl dnnu I

bruf. S3irger jarl afjfaffabe bem allbeleå.

Unbcr be dlbfta tiber ^abc fdberna ofta ej annat

att eftcrlemna åt barnen dn fina tt>apen. 2^e^a be--

Hlobo forndmligafi i pilar, tyviita på gammal ^votiu

fPa fallabeå arf, l)aHirf6rc octfå all qn?arlåtenff"ap dnnu

i ta,^ fållad örf. <Som nu boctrarna ej bebofbe
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ti^a irapen, fa uppfom bet brufft, att be ej fitigc

dcftra tiaciotj utan bet c^icf, fom 3ycfti:icta[ac\en fdgei-

om aif : "gånge t^att till cå) t;ufvvcx från." £lirinj

norna ägbe bc^utom ej cdttigl)et tiU något i fina man:
nere l)ué, utan anfågoS n\u-a tillfullo betalta genom
bet fa fallabe t)int'va&ctg8göfxvet eller morgongvifnMn,

t)aHirf6re be orffa fcban l)anbterabeé af mannen efter

liané gobtpcfe. Siigec jarl påbob, att botter fFuUe

nrftra l)älftcn få mi)cfet fem fon, ocf) bc^utom, att

C)ift dfta buflru fPullc åo,ci laglig rdtt till en trebjebel

uti boet. I^et »var dfiren brufligt ben tibcn, att

fattiga perfoncr bortgåfmo fig till trålar och lifcgne

t)o6 be rifare; mot bet nnlfor, att af tem blifani till

fin béb fovforjba. (Såbana fallabeé (Båfxvotvölar.

SKen SSirger jarl fcrbob dfwen betta, tpcfanbe \}zt

vcaxa ingalunba ratt, att ben ena mcnnif?an j?uUe

njara ben anbraé trdl. Iffivcn liabe het tvarit trau=

ligt, att, bå något f?epp fcrlifte, blef bot af flranb=

bpggarna plunbrabt, b^^^^^^i^P^i ^<^ xatbcihc gjorbeå till

flafivar, cmeban fnanbboarna trobbc eller låtfatc tro

jFeppet ivara ett ivifingaffepp. SfdrgaibéfclEet tvitle

på fåbant fdtt l)anbtera olla ffeppebrutna, fajldn i\it>

benna tiben folfen roib alla f!rdnbcr fring Djlcrfjon

blifwit friftnabc , od) ivifingarnaö plunbringståg upp^

l)6rt. Detta omenffliga bruf foftc S5irger att aff?affa

od) unberftobbcé l)dri fraftigt af be anbcligc. %-\,

crfebiffcpcn gaf 100 bagare aflat dt bem, fom bJflptc

be ffeppöbrutna. -Den åter, fom plunbrabe bem,
ffuUc jcmnte alla fina focfneboar bannli;'a^, od) om
plunbraren boge unber bannlpéningcn, ffulle ()an5

fropp faftaé i [)a\\vit. ©enom befa od) flera bplifa

författningar befcrbrabc javlen milbare feber od) rdttc

råbigare tdnfefdtt iblanb folfet, od) dfivcn ben pttrt

famhdllélefnaben babc få fmåningom antagit ett finas

te fTtd. ©Ibjidberna aoro förut på en flor l}dll mtbt

på golftref, od) rofen utfldppte^ genom en lurfa i ta*

fvt. CRu bérjabe fpifar meb crbentlig röfgång ött

uppfora^ uti falél)6rnen. 3 fldllet for brpcfeéboin
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fccgpnte man att npftja bngarc ellct vcmtndte, fom be

failabcé, cd) uttdnbjfa finare flaber fommo fmånin;

gom i btuf.

11 ^ap,

l^irgrr Uti anllggrt ^tocltj^olm.

S)?an9a gamfa fagner finna* cm @todf)plmé ans

Idgganbc. 2((lmogcn förtäljer uti en gammal wifa,

att en fiffarc ^og bijfopen i (StrcngndS ft(f en gång

en få flor oc^ wacfer lap, att t)an tpcfte ben trara

biffopen alltför gob, utan fabe^ fom bet jlår i wifan

:

£ar lar Serba!!

@j fommcr bu på bifpené fat.

tiiXtxU fabe btfpen:

£)et ftvdr jag »ib min bifpel)att:

2)u ffall fofma i tornet i natt.

©Jen ft|Faren fabe:

^itt trabmaléfegel orf) cfebåt,

2)ct pl\it mig od) bifpcn åt.

^irarpå ftfParcn fli)bbe från Spnneléo, fom bå

ttar biffopéflott, ocb ffall l)afi»a warit ben forfie, fom
fatte ftg ncber på <£tocEl)Plmen.

TTnbra återigen förtälja, att bå ©igtuno blef

forj^örbt of ©flerna, {)aftva ©igtunaboarna innejlutit

mpcEet gulb od) filfivcr uti en fiocf, od) faftat ben uti

SJiålaren, i ben aft od) mening, att fatta ftg nebec

od) anlägga en np j^ab, ber benna flod bref till flranb^.

©to(fen fågeé bå t)afn)a flutit i lonb njib 0iibbarf)oU
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men, bet t)rtn mmu jlulle fortrataS uti bet gnmla

gråa tornet på norbtreftra ftban. ^ånitaf jlEulte 6n

férjl l)rtfira erf)åUit fttt namn, Qtodl)Olmen, od) be

flpftanbe ©iätuna^boarna jfuUc ^afira tvarit bep for*

jta bcbp^garc. Staben irac ben tiben ganjFa liten

od) uppbr)g9b enbafl på en ^olme, ber nu ben egentli;

ga ftaben dr betagen, ^a, i)an voat få liten, att ben

ci jlcärfte fig långrc ån emellau £)fter; od) 5Scflers

långgatorna. Söattnet giif dnba upp till bi^a gator,

od) focfl febermcra t)afira ftrdnbccna nebanfor bliftuit

uppgrunbab? få, att ©fcppébron od) 9h)gatorna fun;

nat ber bcbpggaé. 2(f benna orfaf l)dnber bet ånnu

fiunbom, att man wib gråfningar unber bc§a gator

finner lemningar af jfeppéivraf od) båtar. Diorr: od)

©obermalm, 9Jibbarl)otmen od) Kungsholmen reoro

obebpggba od) mcb ffog bewapta.

ipårflåbcé U\t nu Sirger jarl uppbpgga tirånne

flora torn, bet ena rcib Setntorget, od) bet anbra,

tit flottet nu år, i)n)ilfet febnare torn fallabeé tte

f rottor. 9}?ellan bepe begge torn uppfcrbe l)an ttrån-

ne murat långS efter båba Sånggatorna} f)n)aif6re

0(ffå alla be gamla gatorna boja ftg efter bem. 2)en;

na befåfla platå ffuUe nu utcflånga alla tcifingar ur

SJlålaren od) i)år inom uppbpggbeå ftaben efter båti=

benl fcb meb fmala gator, od) l)6ga i)U8> meb gaflat:

na åt gatan. SSirger låt fjelf uppbpgga ben forfia

fprfan, ()ivilfen dr ben nu få fallabe ©torfprfan.

©tabené for t)anbet gpnnanbe beldgent)et gjorbe, att

ben fnart oå) mp^ct tiUnjdpte od) bpmebelfi beivifabc

ftn anldggarcå ftora urffilning.
^

12 ^ap.

<Dm l^trgrt jatl0 arfolttfte ocf) tjön.

got att gota alla fina fonct tifare od) mdgtigare
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an anbra cd) bcrigcncm fcrfafra bcm om fonimgatronen,

l)at>c 33iroicc låtit bcla rifet (11^54) bem emellan pa

bet fatt, att 5Balbemac blef fonung, SO^ignuä ()erti9

ofirec (gcbermanlanb, 55eni]t, fom i början jfuUe b[if=

UHi bijfop, l)cctig i ginulanb, [amt (*cif, l)«t:tig uti

<Smålanb.

(Elutlic;cn bog jarlcn på ipjelmbolunb år 1266,

od) blef beg^rafn en uti SCarnhcmé floftec brebirib [in

forfla gemål, pcinfe^an ^"äfborg.

iTlrrtie UcvätitlQtn.

£im Birger larB foncr^

1 Äap.

ililagnuö.

©fter jarlené bob jfiftabeå rifct få, fom ban tiabe

foreff^vifivit, od) blef fålcbcé fonungené may]t mncfet

forminfPab genom bané brcber. <£om nu bertitl h-
nung Si^ilbemar trav mi;cfet beciifu^en på unillcfnab od)

beqn\imligbct, men 9}?agnué bcremot ivar briftig od)

raff, få fönf fonungené anfcenbc mpdet unbec bet,

att bertigcné tilltog. £^ennc l)6lt uti Sf^pFoping ett

praftfullt cd) ftåtcligt l)of, od) lat fina ribbarc od)

l)ofman ofta anftdlla tornerfpcl od) ribbarlefar, bivar^

igenom be blefivo mpdct raffa od) »vanba nib frigéof;

ningar, od) alla tappra od) l)urtiga mdn reille t)dlft

till ticctigen. Jpdcöftvec uppfom mycfen afunb od) tiat

I
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1)0$ fonitng 503ii(bcmar. Sgani brottning, ©ofta, offl;

be benna otvanffap dnnu mer. ipcnneS man, fonung
^albemar, trär fager, od) i n[[t wal fFapab. ^tolt

bdrofiver faUabe hon (jertig 5)iagnu5 meb fpenamnct

fittelbotrtten (b. w. f. FoppavlTagaven), cmctan ijan

voav mprfet mager oc^ mörf tiU t)pcn. <Bu\ anbra

fiDåger, i)ertig ^Ttf, fom »var from od) oforaroclig,

fatlabe ()cn /^rtF ingenting. X)e§a l)enneé begabbc^

ricr btcfivo fnart framforba tiU l)crtUarna , cd) 9)?ag=

nué lofivabc, ött l)an nog en gång fluUe bottt

t>vottninQ Qofiae Httlav,

2 ^ap.

<©m ?prin0f00an 3Juta.

brottning ^ofta l)abe en gång företagit ftg en

tefa till £'anmarF, for att befcfa fina ftdgtingar. @e:
ban l)on l)abe rej^ tiUbafa, ftcf l)enneé fvflcr, prinfes?-

fan Suta, ganjFa flor åtrå efter l)enne. jpon l)abc

förut rearit nunna od) priorinna uti OiojTilbé flofler,

men, fom l)on ti)dte fpflrarna trara alltför flrdnga,

ofnjcrgaf ()on flojlret od) återtog meb anilb fina gcb»,

fom l)on ffånft till bctfamma. .tennet formpnbare

roillc, a:t l)on ffulle taga någon af fina fcrndma fri--

firc, men ()cn fabe fig tuilja atltib f6rb[ifn:'a en jung:

fru, begdranbe intet annat dn att få refa till fin f»;

fler i ^irerige. .^on blef berforc meb anfldnbigt fdll:

ffap utruftab od) belcbfagab till betta lanb, ber t)on

mottogé meb all dra od) fåfom l)immeleng dngel. 3
fpnnert)et fann bon mpdet beliag for SBalbemaré ögon,

emeban l)on roar båbe bcjclig od) ung. @cm l)on cd-

få n?ar mpcfet Idttfinnig, Idt l)on ftg få intagaé af

©albemar, att ^ela t)oftvet fdnbe beraö olofliga fdcs

Uf, od) Suta jlutligen fobbe en fon till roerlben i273*),

*) Sfrån benna prin5'5 fonbottev bdrflammar ben
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SBlb unberrflttclfen ()dtom forjbe ©ofta få, i\tt l)on

foclorabc båbc fårg od) fP6nt)et , od) l)enneé forbna

9labtigt)et focfttanrt. Sptla lanbct uppfpHbc^ af fafa

oc^ QfjBp oftvcc fonungené flora inipgcrning, U) ^uta
xcat ej aUenail i)ané ftragcrjfa , utan åfxvun inwigb

nunna , od) 50Balbcmac mafle fjclf foretaga en cefa

till påftnen i 9?oni, for att t)oé f)onom fofa cd) unbfa

forlåtelfe for fitt brott.

4 ^cip.

ISrölira=fttig0t

6ftcr fin åtcrFomfl från 9?om [dt fEBalbemar tiU

©trcngndé fanimanfaUa en l)errcbag, på hirilfen en

ftor ofdmja od) mifl)dtlig^et utbraft mellan Söalbemar,

5i)?agnu§ od) Srif. gåfdngt bemobabe fig biffoparna

od) be i)Oi}a tierrarna att forlifa bem; ja, beraö bror,

SSengt, crbob fig att bila fitt furflenbomc Sinnlanb

mellan bem, om be trille forlifaå. 9)?en fåfängt.

SBalbcmar for till ©tocfbolm od) SO?agnué till ©an^
maif, ber l)an af fonung @rif ficf låna penningar

ed) folf. <?å utruftab , återix>ånbc l)an od) infoU i

5ficfterg6t(anb, od) ftrf flrajt mprfet mebl)åll i fpnners

l)et af l)ertig (5ri!, fom ej tprfte om, att brottning

(&ofia fallabe f)onom 3ngenting. SBalbemar åter

famUibc en jlor t)år från ©n)ea:rifc od) tågabe bermeb

(jenom 9?erife, låtanbe feban l)e[a bonbel)åren braga

förut oftuer 3;itreben in i SiSeftergotlanb. ©jelf jians

nabe i)an mcb fin brottning od) fina bdfla mån roib

0?amunbeboba. .Änappt l)abe nu i)åcen fommit fram

abliga jTagten 2ejon{)ufit)ub, fom till minne af

fin £)anjfa fonungaborb förbe, forjl 25anjra roaps.

nct tre Icoparber, men feban blott txi leiont)uf*

n>uben i ffolben.
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till i^oftva, forcan !)crtl9 fWapué lat anfalla ben.

SSonberna, utan anförare od) ej n^ana tt)ib fåbana

barneffiftdbba rpttare, fom CD^agnuå l)abe, fommo i

oorbning, famt bleftro alla jTagnc, få att be flpbbe

wuban oå) gombe fig t ffogar od) fdrr. — Unber bet»

ta låg fonung 5Balbemar od) fof mibbag i JRamunbe»

boba od) brottning ^ofia fpclte fd^acf, talanbe emellan--

öt föraktliga orb om tTTögnus ftttelbotötren. 9)Zen

bå fom l)elt ofortånft en rpttarc fprdnganb? från flri;

ben meb blobig brpnja o* froettbrppanbe l)dft, bd) be*

rdttabe t)crttgené feger. Siltifa råbbe ^n SBalbemac

Qtt fot ögonblicket fly im^an litet, mm fe&ön

fofa famla fin fot;flitigrat)e l)åv. dJZen bcnnc blef

få jfrdmb, att t)an ej tdnfte på något annat ån fin

tåbbning, od) flpbbe ^afteliga genom SKermelanb åt

9?orrigc, ber l)an lemnabe fin fon i forwat l)oå en

förnam 9?orrff man.

9)?agnué bcgagnabe fina forbelar. 5Balbemar5

folf, fom l)abe flptt åt ^^erife, blef allbeleé ffingrabt,

od) 5D?agnué fom utan wibare motflånb till Upfala,

ber i)an flrart lat fröna ftg af preflerfFapet , ^n>ilfa6

fri-- od) råttigl)etcr han bcfrdftabe, ipan l)abe förut

från ^oftra affånbt några rpttarc, fom ffulle förfölja

ben flrenbe ©albemar. 2^e^a oftrerraffabe l)onom

flutligcn, bå t)an fatt till borbé, i en bp i 5öerme;
lanb, od) förbe l)onom till CO?agnu«. ^å fabe 2Bal-

bemar obmjufcltgen: "Dag ar nu Fommen till e--

"öer på eöer nåt>e; gorer meb mig efter eter c
"gen &)?g& od) ej efter onta mennittore lögn

!

"(Bifwer mig mitt faternearf, cd) låtom ojp fc-

"t»an wara fåta orf> forliFta." ?[J?agnué lofn^abe

bonom nåb; od) fa^e fig f?ola få t>attMa met> (in

broter, ött alla ituUe tydct t>et wara ffaligt.

£)crpå låt l)an fammanfaUa en t)errebag (1275), ber

l)an lemnabe l)ela ®6ta rife åt 5ÖBalbemar, men fjelf

U\)o\l i)an i)ila ©tvcorifc oc^ forblef fonung berflåbc*.
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SBalbemiir irar bocf icfe Uinge iicjb meb hinna

bclning. Spän for cftrec till fonungen i ^^orcigc, fö^

fanbc be§ t)je[p. ^tt mete btcf bå bcramabt emellan

fonungarna. 55,^albcmac trillc l)aftva l)ela cifct tills

baffl, od) d^crrffa fcnutigen unberftcbbe bentia t)an6

begäran. SO'? en ba 5)?agnué ingalunba n^ille afftå ifrån

bet t)an reban inrebabe, ffilbcé metet. DIorrffa fonun--

gen reitle ej börja frig meb (Srcerige for Söalbemarl

IfuU.

Svenne refte berfore till fonung grif i SJanmarf,

^nnlfen frigabe meb SD^agnué ^abuläé berfore, att

han ej fått tetalbt bet lan, 9)?agni;i-, fåfom hertig,

i £;anmarf babe erhållit. (Srif mottog berfore 3Bal:

bemar itanligt, ^n-araf bennc h^^mtabe gobt mob od)

Idt fcrljuba, ött fåfcm tTTögniis l)Ci^e fov^vifwit

i)onom met> iDönfl I}jelp, få flulle l)an tilliia

ocffå fcvtJrifvuö inagmis meö fammö bjelp. Wlin

fcban (tuenjfarna härjat i <2fånc od} ^anffarna i

Söejlergotlanb, forlifte fig fonungarna. 9)?agnug lof=

u\ibe betala fin i?uib5 od) Sä?albemar blef lemnab

utan all hjelp. ^an måfte berfore formligen aftraba

^ela rifet åt fin brober, h^i-Hirefter han for till ^an=
marf. @om han liftvdl feban företog fig ftdmplingat

mot fonung 9)?a.uuté, blef han jlutligen fången od)

t)6Ué uti flånbigt od) firdngt f6ra\nr på 9?i)f6ping$

flott. (Smeblertib t)abc SBalbcmar efter ©ofioé béb

lefirat meb en qroinna, bcnamnb Ärtftina, feban meb

Katarina, od) fifi meb Sucrarbié, troftanbe fig fålun;

ba meb qtrinnogunft ofreer fcrluften af fin fröna.

4 Äcip,

ifoimtngarnfö uppror il278^

(g^tratt efter fttt upp^liganbe på tronen friabe

fonung 3J?agnu5 till en ffén oc^ mpcfet bnjbiä ptin=
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fep«, bcnömnb ^ebroig af ^olftein, od) ftrabc j^capt

jtu formalniui) nicb t)fnnc. ©cnom bennn fiagtffap,

famt genom SD^igiuis'é tillöiftven()et för pragt od)

fcdmmaiibe feber, infommo månc;a uttdnniiigar i ti;

fet, od) erl)cllo fonungené gunfl i l)6g grab. i5å ^a^

be hertigen, getter ^or5,e af i;5al(anb, mpctet anfeenbe

på benna tiben , od) trär fa mdgttg, att l)an en

gäng bob fonungen till fin gd|l på Tlretralla jlot(, od)

l)6U t)onom ber fangen, tilté l)an gjorbe an^lalt om
att betala fin jFuib till 2!!)anfFa fonungen 5 men betta

oaftabt fbcblef ^orjcn febcrmcra i lifa flor nåb l}oS

fonungen.

3 ännu ftorce anfeenbe jleg en annan San|f

man, benvimnb ^"gniiar, l)aMlfen gicf anta berl)dn,

ött ^an ftcf en af fcninigené jldgtinoar till gemål,

od) bertill ganffa frora fcrldntngar i rifet. @om nu

benne Ingemar ocffå uti artigt)et od) alla cibberliga

ofningar oftrertrdffabe be grcenfl^a dblingarna, få fat=

tabe många af bem jlort i)iU od) nn;den afunb tiU

l)onom, i fpnnerl)et, fom l)an uppfcrbe fig ganjfa ofi

tvermobigt mot bem. 2^e fom wt\t l)armabe^ l)6r6f;

xtix rooro Solfungarna , birilfa dnnu ivcro mpcfet

mdgtiga i (anbet. S)e flagabe t)oé fonungen ofirer

t)ané fcrfdrlef for utlänningar; od) till herr Sngc»

marfabe te rent ut, att ^c gevjta wille weta, l)vx»ör=

före Fonungen t'i-og lycnom få ofvt^ev teras I?uf:

«7u^? <Dci) llulle berr Ingemar t>et forllå, att

öe rcoro jemn&ogant)c met» bonom; ty ämnade
t>e ide löugre &etta lita. 9)?en l)err i^ngemar firas

rabe oforfdrabt, att i)an tadcst>e Fonungen od) ej

öem for fin lyda; od) måtte i>e xvava xrret>a, fa

mydet te formåt^e; l)an i)0^\)ai>(6, tet tluKe

foga båta tern; od) l}drmeb atffilibeé be, icfe mpcfet

glaba åt betta famtal.

Sitet bercfter fom brottning ^chrtg meb fin fa-=

Uv, ijertigen af Jpolftein, till @Para od) wac dfrccn
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{)crr Ingemar meb I bcraé fallfFap. £)S Iflbc be upp?

rctabc gelfungacna råb om, i)mu. be ffuUe flraffa

()crt 3"?iei"ar. 2)e betrdpnabc ftnn trånner od) tje:

narc, od) ofiverfcKo bet forndma fålljfapet uti <^h\:

ta. £5rottninc5en finbbe focfFciicEt unban, od) gombe

fig i ett flojlcr, men Ijevr Sng^niar b(ef flrapt neb:

buggen; t)ecttgcn bercmot fatte oe i fdngfligt fonrar

på ?)mfcborg i»ib fjon ?)mfen i 5öefterg6tlanb, bibe:

i)6lto pttccltgacc fttt fol! tillbopa od) intogo 3onf6=

ping, dmnanbe ber forftrara ftg mot fonungen. £)et

becdttaé dfn^en, att ben affatte fonung 5Balbemar,

jrib rpftet bdcom, fommit till ^onfoping i bet bopp,

att nu funna återfå [in fröna, ehuru i)an förut

flere gånger I)abc f)6gtibtigt affagt fig all råttigt)et

bertill.

SO?agnué fom uti ftor åni^eft od) fruftan, få

tvål for fin brottnings od) frcdrfaberé fPuU , fom för

Solfungarncé flora magt, bnjilfcn funbe ofaS genom
bem, fom botto 5Calbcmaré parti, ipan ffref bem
berfore tvdnliga od) fdrliga bref til(, berommött&c Öe:

tös gerning, od) ött &e xcovo få nitif?e om fös

t'evne9lön^et9 t)et>er, od) xoif^te få tvål att for-

öriftwö utbor&ingötr od) frrtmman^e lyctfoFötre. ^å
betta fdtt fic! l)an forfl fin firdrfaber od) fin brottning

fria, feban bcb [)Cin folfungarnaé t)6freibémdn till fig

i ©fara, på bet b^n måtte få råbgora meb bem om
tifetS fromma. 2!)e§a fommo bit utan miptanfar,

men blefroo ftrart utaf fonungené fotf ofwerfallna od)

fångflabc i famma borg, ber be ofwerrafFat b«cr 5"'
gemar. 4)arifrån afforbeS be f!rapt till ©tocfbolm,

ber ttrå af bem blefn^o bat^buggne od) ben trebje må:

fle meb ndjlan l)ela fin egenbom fopa fig fri fräw

liféflraffet.
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5 ^ap.

<©m iSonung lÄagnuo Hatiulåöfl

Iag0tiftntng.

Äonung OO^agnu^ trär en mpd!et ftcdng od) oU*

trarfam t)erce uti allt, fom angicf lagania od) Ivbna^

bett mot bcm. Spän iT)ibmagtt)6U od) jfarpte be af

i)ani fatet S3icgci- jacl jiiftabe fpra fribélagarnaj od)

gotfe 2(lgctfon, t)it)ilfcn bortrofttabe en ©ircnff jungs

fru, bendmnb 3"3nb, fom »rar forlofwab meb Tian-

fia rifébrotfct, måjle, emcban t)an fdlunba brutit

qxt>innofrit>en, ej allenaft fjelf ri;mma rifet, utan

afitcn flece af f)ané anhöriga, t)n)itfa bc^utom fingo

crldgga flora böter, et)uru be n)oro mi)dct mdftiga

cd) rifa.

!är 1280 1)6(1 fonungen en Vrrebag i (Sfennins

ge, ber flera tvigtiga bejlut togoé. 1. Sjorton bågar

forc od) fjorton bågar efter fonungené nnrtraro på

i)ir)arjc ftdlle borbe bcrftdbeé frib l)ålla6. S^etta fal-

labeS Fonungefrit). 2. ZUa oqivdbinéorb od) foro^

tdmpningar emot fonungens? t)irbmdn cUer ^em, fom
njoro i fonungcné l)of, tvoro ftrdngedgen fcrbubna. 3.

SDen, fom blifwtt foroldmpab, ffulle ej fjelf t)dmna

ftg, utan lagligen fofa fin a^eberpart. 4. (Jnfor od)

faberlofa barn anfågoé ftdUba unber fonungené fpnner:

liga bejfpbb, od) ben, fom bem foroldmpabe, belabeé

meb ^ogre flraff. 5. §6r att for rifet minffa folfeté

fojtnaber n)ib berrebagar od) be forndmaé refor, flab:

gabeé ^uru jjlort fdUffap t)\vnt od) en ficf fora meb

ftg, neml.: en ()ertig 40 t)df!ar, en biffop 30 l)d|lar,

fonungené råbé^erre 12 i)å\tax, en ribbarc od) en fa*

nif 4 ^åftar o.
f. tp.

^n annan f)erreba9 låt fonungen fammanfalla
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tills "iiitö 1285. ^h utgaf ban en mpcfet ilcang for;

ocöning mot irdtbgäjlninö. Uti t)a\ic bx) tillfatteå m
(^aj!t}ifi\)are, fom ec^bc att bcftämma, tiwilfen bonbc

^uUe t)cibcrgera l)tt)ac cefanbc, oct) ben, [om unbaii;

bvogc ftc) bcnna ftn pliijt, fulle bota tre marpj men
ben refanbe, [om ej betalbe [in fcrtdring, eller dnnu
mera ben, [om mcb waii) fråntog bonben bep egenbom,

i»ar forfallen till [Irangt [träff, tgom fonung £!)?ag:

nué i)anbl)abe benna ftabga ganf?a allatarfamr, få be;

frdmjabeé berigcnom betpbligen frib ocl) fdfec()et uti

lanbet. Sonberna tpdte, att l)an t)drigenom lifafom

[att ett [dfert laé for bera6 laba, orf) fallabe l)onom

berfore tTTögnus Ä-ötulås, i)\v\iht tillnamn l)an aUt;

feban fatc Oet)ålla.

Uti be forbna t;b«r a\ir t)iTar)c eivenf? man
ffplbig att wih fonungené bub injldlla fig till ileöutig,

b. \v. f.
frigétåg, fullkomligt utruftab, bet irill efter

ben tibcn§ [eb [dga, meb l)ielm, 1?6lb, [ivdrb, båge

cå) tre tolfter pilar, [amt foba for en Idngrc tib.

9)?cn anb bcnna tiben borjabe en annan frigéfonjl in;

fotaS uti [obra ©uropa. 9vi}ttarna fldbbe [ig uti

jern från topp till tå, od) fjelfiva beraé bdjlar reoro

l)arnefffldbba, ort) [om »vapen buro be fwdrb, od) ett

långt cd) ganfPa ftarft [pjut, fallabt lané. 5 f" ^^

jlarf ruftning fruftabe be foga eller intet fotfolfetS

I)ugg od) pilar; men bå bcremot en tdtt fluten tropp

af [åbane rnttare, l)ållanbe fina langa lanfar framfor

fig, fprdngbe mot forbna fol'olfet, afir bet omöjligt

för betfamma att göra motftånb. ganfarna genom;

borrabe bem, innan be dnnu funbe på något fatt nå

fin motflånbare; bå föUo be frdmfta, Icberna brotoS,

ed) be ofrigblifna nebtrampabcé af be tunga bdjlarna.

5 friget meb Danmarf infag SOTagnus; npttan af få;

bana rpttare, od) tville infora bemj men be fattigare

funbc ej t)ålla fig en låban ruftning. ^an påbob ber;

före, att el)o, fom trillc tiU fonungené tjenf^ utru|t«
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ff

en (^acnej?f'labt) rpttare mcb bafl oct) ivapcn, ffuUe

becfcc åtnjuta fuUfoitUicj frit)et frän alla anbra 1?at;

tci' for fin cflenbom. (5"n fåban eiKnt^om faKabeé ba

^vålfe od) bt'§ inncbafivare ^völfeman, och härifrån

uppfom ffbau 2t&eliga fivUfet eller '^t&elsffån^et ocb

©aterierjiftö frihet. (Sdbara fräffcmdn brufabc bå

cctfa att alltib hafaa nåi\on bilb nidlab pd fina i?bU

bar, for att berpd igenfanna t)iraranbra, bå anfigtet

botbeé af hielmen. ©dbana bitbcr o,u^c\o ofta i arf

från far till fon^ od) t)araf uppfcmmo feban be abc;

liga nJapnen.

6 Map.

IPralUcn Ijoö l^onung l^agnuö.

;^et funncé gaufFa många ivÅ rifct, fem l)ata;

be fonung 9J?agnu3 fcr han5 forrabcri, få n\U mot
bané egen brober 5Balbcmar, fom mct be npproriifa

golfungarna, od) trär l)an for ben f?uU i beftdubig ån-:

geft od) fruftan, att ej något uppror ffulle utbri a mot
t)onom. ger att berfcre nMuna fig allt flera rednner,

cf»veri;opabe t)an be anbeliga meb ivdlgerninga''. S:t
J«"lara nunneflefter *) od) granfifanerifloftret pa 9iib<

barholnien **), utom många anbra éfner hela rifct,

aniabeé af ^onom, od) bet anbeliga frdlfct utanbgabe5

*) 2)etta blef feban förmanblabt till ben nu amran:

be Miata fprfa.

^*) Sranfifanermunfarnc buro en grå brdgt, ^roaraf

be fallabcé (Bfåbvotev ; be gingo meb nafna

fötter, odi Icfbe af anbra5 allmefor, hn-arfcre te

fallabeé 23Gi-fotamunFat* od) Xiggrtvcmunfar.
Älcftret fornanblabeö feban till inn nu tvaranbe

9iibtart}olm5fi)rfan.
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betpbl^t. lif bcnna orfaf »ar orffå pccj^erffapet f)o*

tiom mptcet tillgifiwct, ocl) påf»»en fctftawbe genom
en facffilt» bulla t)onoin ftå unbec fttt fonnerliga bes

ffi)bb, ocl) bannlDfre alla beni, fom {atte (ig upp mot
fonungcn. ©cnom fin praft od) fina ribberliga ofnins

j3ar brog ()an ocffa mdnga af abeln ti'l fig i fpnncn
het beriijcnom, att l)an inftiftaee ribbareiracbig^etcn.

SBib inrUtaiilc af @:t ^lara flofrcr onUalaé foc fot;

j^a öringen ribbareflag nti (Sroetrige, ocl) man troc, att

©crafimcrorbcn iviö betta tillfälle af l)onom fttftabeg.

£)cnna ivacbig{)et cfterftcifUHibeå m^cfet, emcban iitn

gaf ^ogrc anfeenbc, an bet, fom en ftren af reapcn

^abc od) enb.-.ft en ribbaceé buftfu ficf l)eta fru. 2Cf'

tt)cn l)abe SWa^jnué mpcFet mcbt)åll af bonberna, cme*

tan l)an befPpbbabe bcm mot be migtigareé oftvenrålb.

2if benna orfaf blef f)an åftven af ©otttanningarna

antagen till fonunj, od) benna 6, fom förut tuarit fri,

férenabeé l)abanefter jneb ©ivenjfa fronan.

©enom be många gob6, fom fonungarna få fmås

ningom bortffånft tid flofter ocl) fiirfor, od) genom

bäbe bet anbeliga od) abcliga frålfet l)abe fronané in*

fomfier blifioit få forminfJabe, att be ej råcfte tiU

{)oftvcté unbcrbåll, i fpnnerbet for en [å praftaljfanbe

fonung, fom !D?a|jnu5. dh)ci ffatter loå^ibe l)an ej

pålägga, ^an famman!allabe berfore en l^crrebag ttU

@tocft)olm 1282, ber forft en noggrann rcfning o(^

berpå grunbab bcffattning på h^wxt f)cinman blef be?

^åmb. £^c|utom befloté, att alla ftora n^attenbrag,

alla bergioerf, fa ivål nu fom i framtiben, od) flutli;

gen alla ftora ffogar ffuUc anfcé fom fronané egens

bom, ed) be, fom begagnabe fåbane lagent)eter, jluUe

berfor erlägga ranta till fonungen. Detta beflut blef

taget på ben få fallabe Jpclgeanbébolmen*), l)n)arfoce

tet fallaé ^elgcant>6f?olm9bciTutet.

'') 5Dec nu bet fongl. ftaUet åc beläget ttib ^^ocrbro.
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Sore fin bob l\t ^a%nxxi Sabulåé fröna ftn dlb;

fia fon, SBirgec, till fonunj] , od) utndmnbc rif»»iar»

flen Sorfel ^nutfon att unbec SSirgccé Ivunbcm ftnra

tifet. (Sina anbra fonci gjorbc l)an till hcrtigau of;

tDcr åtffilliga lanbffap i rifet, \){\ tet be fTuUe waxi
former ån alla anbra, ocf) tpcft? ftg filebei fonung

^B^agnu^ liafroa åt fina efterfomiiianbe fécfafrat ben

niagt od) l)osl)et, fom 'lan tillrcfirat fig gcnoui upp»

ror mot fin brober^ od) befdftat genom fina ildgttngarS

trolofa mcrb.

Jlonung £0?anuå boi] år 1290 på 2Sifincjé6.

SSonberna, fem genom !)onom åtnjutit trpggljct oc^

frib, buro l)aué lif unber tårar till <Stocfl)L'im. .»jiib;

tcrpPapet belcbfagabc lifet, od) bet Mef, enligt SWag»
nué'é onfFan, begrafivet framfor altaret i ?5ranftf?as

nerfloftret unber månja mc^or od) flora l)6gtiblig{)etcr,

f)n)armeb prefterffapct hcbrabe fin tvdlgorarcä minne.

Jftmtt ©ftlttfloftt.

£)m fonung SSirger oc^ ^an§ itobet.

<^m ^orltrl Unutoeon.

IWagnuS Sabulåé Icmnabe efter ffg trenne prin»

fat, nemligen ^Sirger, fom reban umr ut;valb till fo»

ttung, ed) l)erti»jarne (5rt! od) SBalbemarj men emeban
be alla tooro mncfet unga, få foncaltabe marffcn '^ot:

fel itnutéfon riféjlnrelfen. I^cnne Socfel tvär en mpcs
fet wié od) férftånbiä man, od) tillifa btiftig od) oforfårab/
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nac få påforbrabcé/ ^iracforc a\\ven tiht ftob voH oå)

utan brijl:, få tånfle t)an flDcbe bet. Sen gamla !o:

nunc\ 5iia[bcnuu , fom förut fotat bårbt infparrab på

Oipf6phu\é flott af fin brobec S)iai]nué Sabulaé, ficf

nu af marffcn vnera frif)ct att unbev uppfic;t gå om-

{"ring, fanit ert)oU flcta rum, eget ftefarcl)ué *), eg=

na fmåfivenner cdi famnärcr **j, famt allt, tyvah i)an

bel)öfbe. SOicn ^albemaré fon, junfcr ©rif, infatteé

på @rc,fl)0lmS fiott anba tiU fabrcn6 bob, for att fö-

rekomma alUi oroligbcter, bocf låt marffcn l)onom ri;

fcligen bcfomma allt, fem gjorbeé l}onom bcbof.

Sorfe Änutéfon nar ganffa nitipF om allt htt,

fom lånbe till ftabfdftantc od) forofanbe af fonungcnS

magt. ipan bcflot beifore att iuffrånfa pvcfterffapet»

ftota friheter, genom l)iuilfa fonungené infomfter få

betpbliyU forminfFabeé. • ^an påbob till im dnban,

att be anbeliga fPulle beltaga uti frigégårber eller ben

få fallabe ileöungölama, famt uti böter för cbéore;

brott, ^refterna blefau^ wai miinojbe ofreer benna in^

ffrånfning uti bet ant>eligö fralfet; men be nnigabc

ej fatta fig bercmot, cl)uru på tven uti en ftraffanle

bulla ogilKxbe marfPené f6rct)aftvaiibe oct) forebråbbe

biffopavne beraé feghet. 5D?en marffen idt fig idt

båvaf fkfdcaé, utan inbrog ptterligare (1299) fattig=

tionbc ifrån prcfterffapet. 5(U nnUe bifToparne göra

motjlånb, men bet n\nr fåfängt. S3iffop ^Petrué från

35]efleråé, fom roar bjerftuajl, måjle flp till D^^orrigc,

oct) be anbrc tvågabe ej mera fatta fig emot mar;

ffcn.

) .^6! fallabeS forbom ilefv-irel)ué.

**) @måfnenner od) fåmnårer ftvara mot pager od>

fammart)errar.
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4 ^ap.

Utigtt mot iSarflfrna.

J?onurt9 (5rif ben l)clige l)abe cmirånbt od) unbce;

?ufh)at fobra Stnntanb, 23ir3ec jarl Saivafilanb, men
ben cflra beten voax nnnu bebniff. S^enna bel faUa=

beå Kyriölant) ellec Kövelcn; od) be§ inneivånare,

^Xarelertirt, njoro ett trilbt od) obånbtgt folf, fom i

fina flora od) obéticia fPogac lefbc ett ofanbt od) wxiht

lif, od) bprfabe ftna afgubar. Oumal fallabe be ben

(?obc od) pert*el ben onbe ©uben, bwilfa ofta fabeS

ftrtba, od) falla ofnjet banicanbi-a fiora berj^. S^epa

od) anbra mtnbre ©ubaré btlbec ^abe Jtarcterna ut'

{)U99nc af trab, t)emma t)o^ fig. SWen i ffogarna

babe be triba öppna offe.platfec meb en flor ften mibt

uti. 9?dr Äarelarcn fom pa ett ivift afftanb från

benna |len, blottade i)an fitt l)ufn>ub, labe fig ner

od) borjabc fd unber ben florjla tpflnab att 'afta frrpa

fram tiU itenen, ber fian bd fom offer uppfatte hot^

nen od) benen af elgar od? renar. Cm be »roro i

någon nob, offrabe be getter, fattor od) tuppar od) be^

ftrofo meb blobet fina gubar. 9??en emot be fri|ln<t

tvoro be mpdet t)dtffa, od) fommoofta fram utur fina

tjocfa ffogar oc^ foroftvabc bå ett rpåligt ofivertvålb ber

rurtbt omfring. 2)e fiåbbe be frijlna, brogo inelfn?orna

ur bem cd) marterabc bem på bet gn;mma]!e.

25e§a alla grufltgbeter beflot marfJen att l)dm'

ma, famlabe berfére tillhopa en frig3i)dr od) foglabe

meb ben (1293) ttU Äarelen. I>et trär bå ingen

n:dn for {)ebningarna att göra motftdnb, utan be blef*

UM) fnart unbcifuftrabe. goc att iciM bem i orbning

uppbpggbc marf!en flottet 3öiborg, inldgganbe ber en

ftor ^op friggfotf, l)\varf6rutan bif?op ^])etru3 från

5öeflerås5, fom åtföljt tåget, arbetabc ifrigt pd folfetä

omivdnbetfc. 2;?en, fom 9ipgarne babe gjort Jlareter=
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na bifinnb uti benna ftciben, få angrep marffcn bcm
od) intog bera-o fåfwing itej:{)olm, ber ()an fatte ©igcie

gafe till flottå^erre, t)iuarefter niarffcn rcj!e bem igen;

cd) ar bctta forfla Bånt^en, [om ©ti-enjfa od} 9?pjFa

niagtcrna ivarit i ftcib emot ^loaranbra.

2Sib f)emfomjlen bleftco många od) jlora f)69tibs

Iig{)cter, emeban forft fonungen af £)anmarf, (Srif

Cri?enaieb, firabe fttt brodop (1296) uti ^elftngborg

mcb fonung S3irgeré \\)^it Ingeborg, od) feban jlob

uti (Stocfbolm (1298) fonung Sirgeré bröllop mcb

prinfcfan CO^arta, Sanjfa ^Tonungené fpjicr. £)ct trac

bå mpcfen i^raft od) jlåt att ffåba, fom be gamla fro:

niforna bcffriftDa bet. SSrubcfolfet od) l)oftrct reoro

fldbbe uti balbafin *) od) blpant *), ()åftarna betdcf=

te meb finbal *) od) ber fanng icfc allenajl mjob, 6l

od) firfebranf rifcligen, utan åftven trin, båbc rébt

od) {)n)itt. Det l)orbeå od mp^et tjub af pipare od)

bombar? **) od) tromparc, fd trdl irib banfen, fom
rtib tornerfpelet. Äonungen fatt unber en tronl)immcl,

åjfdbanbe ftriben, od) [åg man ber fd tappra od) ^of=

wijfe ribbare, att ©aoion od) ^ercit>al ***) ffuUc ci

t)aftva fPidat fig bdttre. S)?en forndmft iblanb alla

war bocf t)ertig @rif, tp \)an tpcfteä ej allenafl ben

trdnafte ocl) raffajie, utan dftven fd ^oftviff od) milb

fom en bimmelrifeté engelj od) alla, fom t)onom ber

fdgo, bdbo lodl for f)onom.

*) ©prbara tpger pS ben tibcn.

*) ^ufilagarc.

*) Zvoå mptfet omtalabc ()jeltor i Sranfpjfa cibboces

romanerna.
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3 ^ap.

I^ttgrt mot Un^mvna-

GmcUcrtib botjabc befattningen på Jiej;{)o(m att It*

ta brijl på mit, !)i'arfore nåjjta bc^drbe att alibetcé

få ofivccgifua borisen, ©igge gafe unUc lihvU ingas

lunba fivifa [in ^ccrc, utan ftannabc ber qivar mcb
be tappcafre, unbec bet be anbra brovjo l)em igen un^

bet fotctvånbning att j^affa »neca manllap ocl) muns
fotråb, men intctbera fom. Stp^arna, fow emcllevtib

fått fpaninij oui fåjlningenS tillflånb, famlabc fig bets

cmfring, od) borjabe att natt od) baQ befiorma ben.

©igge 2afe gjorbe wål ett tappert niotfrånb, men fluts

ligen borjabe foften tn;ta. ^jan forftvarabc ftg icEc

bcjlominbre i^årbigt, men bå folfet fluttigcn tjcitm trarit

utan mat i flert bagor, beflcto be att forfofa flå ftg

ut genom ftenben. ®iggc iah fatte ftg i fpetfen for

l)ela befattningen, oppnabe portarna oil) rufabe ut

root be belas]rabe. 2?er btef bå ett frort blobbab od)

i början broto fig ©tuenffarna fram 6fU'crallt} men,

fom be utaf ben långfamma Ijungern troro utmattabe

od) atp^arna mpcfet flera tid antalet, få blefwo be

ofreermannabe. ©igge gafc fiupabe fjelf ed) allt bané

folf mcb ()onom utom ttrenne fom formåbbe Ipdligen

flå ftg igenom od) fommo t)em till <St»erige, beråttans

be ber benna olpcEa.

£)å utrujiabe marjJen å npo en frigl()dr, fegla»

be meb ben ojierut mot aCv^arna, od) for uppföre ^i=
n?aflr6mmen. Så l)an l)år ej mötte några fienber, få

borjabe l)an att på en o i floben anlägga en jiarf

fåflning, fom l)an fallabe 2anbéfrona, od) famlabe aU
letjanba forråb till fpiéning for be^ befattning. Som
nu JKpfarnu tpcftc benna borg blifroa fig ganfpa mens

lig, emcban ben tillfparrabe all fjofart på ^Zettaflroms

wen, få forfamlabe be ftg till en ftor ^år af trettios
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tufcn man emct ©ivenfFarna. ?^6rft bpggbe be ftor«

bal af torrt trab, \)c(\a fom l)ué, tdnbe clb på bem
cd) Uito b?m jTpta ftrommcn iitfcr, dmnabe ftg fa[un=

ba uppbränna ^ela ben ©ivenjFa flottan. ?!J?en mar:

ffcn lat fatta upp fafla bolreerf, od) braqa tjorfa jern;

linor twartofirer ftronimen, od) qrcarboU fålebcé be

trinnanbe tinimcr[)6gacna, tidé be blifivit fortarb^/

cd) rabbabc bcricjcnom fina ffcpp. dlåv nu bcnita

Oip^iJvneé h'tf\élift bltfinit om intet, få fcretogo be fig

fltt ftorma faftningen meb faban t)aftii:(bft, att be ei

ahabe, t)uru många af bem fom fcUo. Wlm faft=

ningen trav forfebb meb fä goba murar od) 5pelfingar=

na ffcto, l)6ggo od) flucfo få it)drbigt berifiån, att

Oin^arna funbe ingenting njinna. (Slutligen gjorbc

SWatté Äettilnuinbéfon, en ung od) tapper ribbare, ett

utfall meb Upplänningarna cd) fcrbref ftenberna aiU

beleé, od) l)abe bå OiD^arna förlorat ganffa mncfet folf'

uti ben frcrmn ingen, (in bel af 9?i)ffa n):teriet, Kl

ioal tufenbc man, flannabc lifitsdl ett fipcfe ifrån fäfl-

ningen unber en ffcg, ber liifanbe barneff od) granna

ruftningar gldnjlc emot folffenet. <Scm (SwenfJarna

från fdjlningéivallen fågo baruppå, framllob C0?att5

Äettilmunbéfon od) fabe, att, om mciv)ien få tillåt,

tlulle h^n xvål wnlja beftå uti en tm^t mot t>en

töpprafh bliint» fienderna. Da nu marffen gaf

boncm lof härtill, påtog l)an fina n^apen cd) lat fabla

od) leba fram fin bd)!, od) fpran^ upp berpå. ^(lia

©ivenffarna ftego upp på nallarna foc att fe firiben,

men, bå ribbaren fommit cfauH- grafiven, »vdnbe l}an fig

om, b^Ttf^^ibe bem oå) bci'6 öem lefvva falla. ^et
|"fco&e nu l)oe (5u& i l^iinmelriFet, cm lyan f^ttlle

fomma tillbaka met» någon cfxvenvii nuen fTent>€,

eller om tet t^ulle gå l^onom annorlunda. Serpå

ceb l)cin oforfdrab fram mot ficiiben od) fdnbe en tolE

bit meb ben utmaning, att t>cn ©wentle tittaren

tcore får&tg, att ftvit>a met) Öen tapprajle blant>

"Kyf^avna om lif, go^6 ocf) ft:il>et. Sip^afungen

fammanfallabe trib beita bub fina tdmpar, men ingea
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cnba f)abe tiij! af. wcic^o ftg emot bert 9}?atfta6. TiHu

få fatt benne bcc be(a bagen framfor 9vi)^arna od)

irdntabe fåfdiiiit. Ttot qivdllen reb t)an tiUfaafa in

uti borgen od) blef cmottac^en meb mpdcn (;tdbje od)

ftora toforb for fin briftii^bct. ^en unber natten

t)abc Stolarna brac;it fig ttUbafa, od) tågat ^em till

fitt (anb igen.

£)en ©noen(?a fri'3l)åren borjabe oiJfå att längta

I)emåt, i)n)arf6re marfilen forfag ?anbéfrona meb alla

forn6bent)eter, inlabc ber tret)unbrabe man till befått:

ning unber ribbare ©tené anforanbe, oi) förbe berpå

fin frigét)år omborb for att fcgla till @ir»erige. ^m
fom flottan blef uppel)ållen genom en it)årbig motrainb,

låt ?!}Zatté Äettilmunbéfon fora återigen t lanb mpc;

fet af fitt fotf od) bera5 l)åfrar, od) företog fig f!r6f=

tåg inåt lanbct, l)år)anbe få ^ela ^ngermanlanb.

^orefter fteg t)an, rif på bpte, åter om borb od) åU
foljbc marfJen på bep refa l)emåt.

?!)?eb fcger od) gtabje fom Frtgé()årcn ^em till tU

fet/ od) glåbjc fann ben före fig ^år l)emma, tp !oj

nung 23irgerä ålbfta fon, S!}?agnu§, trär bå np§ fobb

på ®to(ft)otm§ flott, od) bela rifet firabe meb många
i)6gtibtigl)eter fin ttll6ommanbe l)erreg od) fonungS fo^

belfe.

dmeblertib babc alla liféfornobenheter på Sanbé:

fröna börjat att jlE\imma5, bå bet lob fram på fom-

maren, emeban murarna rooro npa od) flo^^o fuft ifrån

fig. ^åraf uppfom fBorbjugg od) mpcfen annan fju!;

bom blanb befattningen, få att borgen blef nåfran obe.

1

(gomliga noiUe bå fanba t)em od) begära l)jelp, men an;

bra afråbbe bet, ty &e roille ide bet>v6fvo<i maV'
fBen ntcin ix>åntai>e (ig annan t?jelp öf (5uö.
@nart famlabe fig Ovpparna fring fåftningen od) bor-

jabc bejlorma ben, od) fann§ bå 'ej mer ån tjugo ira-

penfora mån berinne» @om nu 3?i;parna ftormabc

iDel. II. 4
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i{)arbl9t mot bcm cåj nptt fot! bcflanbu-jf fom i \>s

flacjnaS fldllc, fa blcfito muracna omfiibcr bcjligna.

©irenffarrtrt brogo fi^ faftanbe tillbafa, men 9vi;§arna

tanbc elb pa t)ufen, l)a\irf6ce l)cn ®ten od) några

nnbca fajlabc iråtjovna ifrån fig, nnljanbe gtfrea ftg,

men bUfwo ftrapt nebftucfna, t)ci be ofriga bet fågo,

brogo be fig tiUbafa ncb uti en ftenfdltare. S^at fov-

froarabebe ftg i^årbigt od) roar bet omöjligt for 9?n§-

farna att få mngt oftrcr bem, förrdn be flutligen

må[te meb eber lofwa bcm tifwct, i)warpå ©aienffarna

gåfwo ffg till fånga od) blefit»o bortforbc inåt 9inp=

lanb; men fdljlningen SanbåErona blcf allbelcå forjlorb

(1300) od) bcrmeb flutabca betta friget,

Sitet f)årefter blef fonung SStrgcr front uti ©o-
berfoping (1302) meb mpcfen l)6gtibiigl)et, od) på fam=

ma gång blcf åfrccn ()crtig Söalbemar formalb meb
mar^'cnå pngfta bottcr, Äriftinaj od) reac marjfcnå

anfcenbe irib ben tibcn på fitt f)ogfta. Äort berpå

ingicf t)an ett nptt giftermål meb en Si)j? grcfirinna

od) ivoro alla, båbc fonungen od) l)crtigarna, bubna

på broUoppet. <Biiia bagen trdbbc marj?en tillfammanä

meb broberna, od) affabe lian ffg bå fttt formnnber;

^feap, bcbjanbe bcm, att ^e tinlle taqa ftg en annan
yngve od? vai^ave tjencve ån lyan, SJZen bro:

berna fabe fig ej båttre man ^nnna få, ån 'iCor--

Fcl l\nutsfon. ilTett, foni Fonungen l)ö^e myc-
ket att Hota, få tTulle XovFel flanna l)06 I;onom:
men 2(mbj6rn @t)i*ten6fon Sparre ilulle blifxra

l?eftigövnc6 t>vot6, od) foi-eftå t'et öem tiUI?6rt»e.

Sfcån bcnna tiben borjabc miftroenbc att upp:

fomma brobcrna emellan, od) dro några, fom fdga^
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att i)extu\ Scif tanftc uppa, f)uru I)an jfuUc goca pa

famma fatt mcb fin bror, SSir^^cr, fom ()an3 far

SDJagnuå !)abc gjort mcb fin bror, ^B]albemar. £)ctta

nii^trocnbc pppabe fig fcrfi ivib ett gaftabub pd 2(ranaä

(1304) l)Oy marffctt, bå fonung 55irger tivtngabe fina

bcobcr att gifiva ftg ett jEriftltgt loftc på att atbrig

foretaga något mot l)onom eller mot ^ané rcilja. 5par:

efter relle be l)ivar od) en åt fitt t)åU; men få fnart

fonungen fommit tilt SBifing5o, fånbe l)an återigen

bub till fina brober, att be jfuUc fomma tiU l)onom.

^crttgarneé tvanncr afråbbc bcm ()årtfrån od) irillc

icfe lemna fig fonungen i ivåtb. CWen S'rif tog mob

till fig od) relle åftab. Äonungen mottog l)onom oroån=

ligt od) i\\'Q en biflop upplafa alla flagopuufter mot

t)erttgarna. 55tj?open fabe betta ej ttllFomma fig, utan

en ribbare gjorbc htt. Jtonungen flagabe bå f6r|l ber;

ofa^er: attljevtiqavna fort få myifen mat in lan:

t>ct mot Fouimgens but); 2. cAt t»e veto mct)

l^ane fieitöev genom lanöet, orf> att t>e begått

et>80febrott ; 3 att l;eutigavnes tjenave l)a'Oe Qifvoit

^onnn^cnQ povtenåi* en orftl; 4. att ^e foröc få

mycken pvab^t cd) få ofvoööe fig, att uti torner--

fpel bevtigavnöö folH aiitit) wunno på fonun-
gens, od? wove l?erf X\1att5 l^ettilmun&sfott

l?åi-till ovf^f/ od) allt gjoft>t till Honungens fov--

fmåt>elfc. ^årwib flob fonung 58trger upp, mågta

trreb, od) fabe: "•^aöe jag ej gifivit cöci- lejt) I?it,

"få flullen j annat erfara. Xill folgången iio-

"len j t^afxva frit»; tmn xvctm, att t»cr jag ^2^an

"får ct)er i l;ant)om, få går'&cte&er illa." 5pevtig

Qxii frågabe bå fa!tmobeliga, om l?an l?at)c friljct

cd) fåt*erl)et att rit>a öcrifrån. 5pårtill jafabc fo;

nungcn od) l)crttgen forfogabc fig utan brojémål unban.
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JFötQU ^tiQtt ocT) första förliltningfti.

Äetttgarna orf) beraé trognaflc tjenare flpbbe fotfl

unban tilt £)anrnarf; iticn ba fonung (5ri! t)6ll meb

fin fivagct fonung SSirgec, [å foro be till 5^orrjfa

fcnungcn 5pa!an, mcb l^iraré enba botter, Sogcborg,

t}ertig @rif ccban förut trär forlofn?ab. jpdr bicftro

be iranligt mottagna, cd) Srif crf)oll Äongt)åUa *)

rreb tiUigganbc t)drabcr i fortdning. ipdrifrån fore^

togo be fig beftdnbiga flrofwerier od) plunbringétåg

inåt lanbet, orf) anlabc fdftningen 2!)a[aborg på £)a[s=

lanb, famt brdnbe Cobofe **), e{)uru Äonung SSirget

onlaggt ©uUbergg ***) fdffe ftrapt breitib till ortené

befPwbb mot l)erttgarna. Äon ungen fdnbc »rdl åtta

ribbare mcb en frigél)dr, att befria SBejlergotlanb från

befa t)åriningarj men ribbarne ftannabe tt)ib @ull;

fpångéelf mellan fjoarnc <Sfagern od) SBenern, od)

nebrefrco bron, trocnbe fig fålunba fdfra. SD?atté

Äettilmunbéfon fmog fig lifrodl bit meb fina rpttare

od) mibt i en morf natt, bel5 fummo be meb fina

l)df!ar, belå trababe be ofirec firommen, oå) foUo få

oforfcbt oftvcr fonungenå folf od) togo bem till fånga

meb allt bet, be meb fig förbe. 2)å tog fonungen till

att frufta fina brober, od) båbabe en flor !rig?l)dr af

20,000 man till ©uUfpång, tågabe bermeb genom
SJermelanb tieb åt iSal, börjanbe ber att belägga

£^alaborg, tp befattningen berftdbeS l)abc 6fti»at mp^en
tt>ålbfamt)et mot be fringboenbe bonberna. jpcrtig (5rif

babe emeblertib fått en jlor Olorrff frtgål)dr af fonung

*) :^ongelf fallabeå forbom :^ongf?öUö.

**) Så fallabeé (Boteborg forbom.

***) S>enna fdjlning fallaé nu (Sotalejon.
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ipafan, od) gic! nu becmeb emot fonung SSirger. 9)?en

bå be fommit på en t)a[f mit naca £)n)aranbt:a, fd

mjufnabe be å omfe fiboc od) tåto bett^efa [19 titl fccb

(1305) uti Ädlfdter. ^ectiäacna ffuUc fd bet, bcm
tiUfom eftec beca6 fabec oå) all bera6 forbna ftenbffap

trara forldten od) förgäten j od) beremot ^plUibe od)

crfdnbe be fom fonung, 9J2agnu5, S5irger6-fon, ^reil;

fen unber tiben blifnjit utfocab till fin fabecå efter;

tcdbare pd (gtvenffa tronen.

Sfrdn i}inna tiben t\)åué l)erttgarne od) fonun»

gen bltftva mpcfet fortroliga tvdnner, od) fabc bcrti=

garna alltib, att bet irar S^orfel Änutéfon, fom fcrut

jliftat fd mi)cfet onbt bem emellan. £)et irar ivdl

några, fom mdrf'te betta od) rcarnabe marffen, att

fommgen xvove t)onom obliö, od) att l;evtig /^^

riF xvove t>et orfaF till. £0?en marffen fitarabe, ött

Ijan ej giort n«got, fom ej ujötit Fonungene but),

od? onf?rtt>e l)an, att i)an få I?a^c tjs»t (25ut), fom
fin fonung. 2itet bcrefter (1305) fom fomingcn meb
fina brober od) mdnga ribbare od) froenner of6rivaran=

be till 2ena, ber marjfen bobbe, od) fdngélabe boncm.

9?dr bd marffen ficf fe honungen, fabe ^an: ^et
^öfwen, j fonung, blvgt» utaf^ få löngc j lefiren,

(ttt j forvåten mig få fno^eliga. S)erpd iracbc

ban utlebb od) fatt pd en l)nft meb fötterna famman;
bunbna unber l)dftmagen, od) rebo be fd hafleliga meb

ben gamle mannen ofreer Sia^eben dt @toc![)olm, tp

be fruftabe fig for ^anö fidgtingar od) aninner. ^in
anfiagabeé nu att ^afira ftiftat oenigl)et mellan te

fungliga barnen, od) att bafiua forftort rifcté trdtmdga

meb fin flora pragt od) fitt ftolta lefiverne, i ft)n=

nerbet efter fitt ftjla giftermål. ?0?dnga bonfcllo a dl

om ^ané forffoning, men fonungen od) l)ertigarna

troro obereefliga. ^ertig 5Salbemar ffitbe fig fidn

marffené botter unber ben forea>dnbning, att be ivoro
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flacit enligt ©ubftftrolag *). ©(utltgen fom f)eiT got;

fe Sc^^rtttéfon od) fcrfimnabe ntc:rf?en, att fomms
gen befallt Isatts !?ot>; cd) bnb l}im mörflen förlåd

t<i fig t>ctta butjTöp, I^an vcore fjelf öerofujer

m;?ifet fotrgfcn. £!crpå lebbeö marffcn ut ur flabcn

bit, bec nu ©obccmatmS torg dr. 2!!)er uppgrafbcå

forjl hanS graf uti oreigb jorb cd) feban blef lionom

I)ané i)ufanib meb fitarb afflagct. iöfa^cr graftvcn upp:

rcfteé ett tjcU meb altare cd) foré, ber mepor låfteé

fcr l)an6 fjdté rdbbning, od) atla, fom foro ber förbi an;

tingen ifrån eller till flaben, ftannabe od) båbo wcil for

l)anå fjdl. 5Barcn berefter ftngo lifiuat ^ané fidgttngac

fonungené tilljlånb att upptaga lifet od) nebfdtta bet

uti ^arfotamunfarnaé fi)rfa**), t)anlEet jfebbe meb
mp(fen l)ogtibligl)et. 5JZen fonung 23irgcr anfåg fig

nu genom mavjJ'en6 bob forlift meb fina brobcr for

cirårbeliga tiber.

gtnora Ittigrt oc!) attöra förlilftnmgrn,

©amma dr 1306 gjorbe t)erttgarna ett ftort brot=

lopp på SSjetbo i ^ftcrgotlanb åt fem af fina tjenare,

fallanfcc od) bjubanbe bit mi;ifet folF från nejbcn runbt

om!ring. ?D?ibt unbcr brolloppégldbjen jfirfabc be l)em=

ligen bort flcrc l)opar af fina mdn, belé till Jpunb;

l)ammar i SSotfprfa focfen, belé till anbra fina gårbac

i Upplanb, fidmmanbc bem bo(f alla fig till moteå på

*) (5u&fifu7oIrtg irar inforb utaf fatoljfa prej!erf?a:

pet, od) innebcll, att be, fom egt famma fabbrar,

fallabeé tsopfyffon, od) ftngo ej utan pdfivené til-

låtetfe trdba i dftenjYap meb l)ivaranbra.

**) Sv<infi)l(xnev''m\\n^avna& h)xU, fom nu de 5^it>-'

t>avl;olm6Fyffrtft.
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en \v\^ t\b. S5ereftec rebo be fjctfroa I)afii9t orf) t)eni:

ligt upp oftrci- Äolmorbcn till ^unbf)ammai-, tcgo ber»

fldbe6 alla be farfofter, be funbe fa, gingo cm borb

bcrå meb fina man, oå) foro fd ofoitofirabt tiU ^ås

tuna, bec fonung SSirgec bd rciftabcé. SSirgcr, fom
ej anabe bcraé uppfat, tog irat emot bcm cd) lät ins

fora alla bcraé man uti ett flott l)crbcrge. Spåv tråps

na'!)^ fig hi^a l^cmligen ocl^ om qreallen tufabe be på
I)ertigavnaé befallning fram cd) togo fonungen cd)

brottningen cd) naftan t)ela beraé f)of till fånga. £)en=

na bcra6 fivcffuUa gerning fallaé ^åtuti«lefen. ^cr=

tigarna förbe fcban fina fångar till @toc!t)olm, men
torgerffapct blcf fin fonmig troget cd) pdppte bem ej

berin, utan l)crtigarna måjle fara till 9h;fcping, bec

be infatte fonungcn cd) brottningen pd flottet; l)ivar=

efter l)ertig ©rif borjabc att oförtrutet refa omfring,

intaga borgarna cd) unberldgga fig l)ela lanbet.

Unbec t)ct fcrfta bullret cd^ orcban ivib fonun-

QenS fångélanbe pd Jpdtuna, l)abc en af l)offirenner=

na, bendmnb 2(ranb ©mdlånning, ri;^t i l)cmligl>et

unban prinS 9J?agnu6, S5irgcrS fon, båranbe l}onom

pd ri;g9en. ^(rtvib (Smålänning fortfattc feban fin

irdg i t)emligl)et anta till 2>anmarf, ber l)an Icmna--

be prinfen uti fonung duH beffpbb, fortdljanbe un;

ter tdrac bet fn^c! cd) tm olytfa, fom l)abe l)ånbt

^ané l)crre cd) fonung. ®om nu fonung grif n?ac

genom bubbclt firdgerlag forcnab meb fonung Sicger,

fd t\)dte Ijan betta irara illa, tog prinfen i fitt bes

ffpbb, famt bcflot att t)jelpa fonung Birger. Spän

utruftabe berfore en frigélidr, men nar be ©ivcnjfc

od) 2)anjfe fommo bivaranbra pd en mil ndra, floto

be ftillefldnb ^å ett dr 1307. Unber tiben företog l)erj

tig SSalbemar en pelegrimércfa till fobra (Juropa cd)

fom dtcr om en fort tib, l)afivanbe bd meb fig 800
ivdl utruflabe rpttare, fom t)an legt xxU i Jlpfflanb.

5pcrtig ©rif i)at)i dfivcn famlat fig en t)åc frdn Upp=
lanb cd) cftec ftilleftdnbctå flut brogo bdba Ijertlgarna
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in uti £)anniarf, barianbe cd) forbrannanbe ()c[a @få;
ne. (Scban foiiabc be fina fneftar i nMnterqroactcr

od) fcroftvabeg tci mr»rfet oOverttålb och onbfFa af bet

frdjnmanbc Wgéfolfet mot be fattit^a bonbema. J)c§-

utom tato l)ectigacna allbetcé obelagga hela SBcjlerc^ot:

lanb, på bet att fonun»^ (Jrif n^b fitt infall i rifet

ej berflabeé jfuUc funna foba [in fric^ébvir. 5)?en bet:

ta allt funbc ej boja £anfFa fonun^cn. jpan fom
återigen om fommaren (1308) meb en ftoc l)ar bra;

ganbe in i rifet. jQcrtigarna mötte honom, men bå

herrarna fommit btraranbra helt ndra ocb alla tvdn;

tabe en blobig flrib, få befloto be ånro ftillcftanb på
en Idngrc tib, od) ffullc bå fonunqarna od) t)erticiac;

na på ett Qemenfamt möte bilogivt alla fina tn)ifter.

gitet l)areftec fammanfallabe l)ertigarna en hcrreba^

uti £)rebro, bec bet bejloté, att, om fonuii(^ Sirgct

iiMlle lofaa att ej n?ibarc l)i;fa nåc\ot ijat mot fina

brober, od) att ej oroa rifet mera, få fFulle ban fXdp:

paé loé frön fitt fdngelfe oå) erbdlla en trebjebet af

trifet tillbal a. <&cban fdnbe be bub bdrom till fonung
S3irger ?å Oipfcping od) i)cin fwarabe jlrapt, att ban
gerna roillc lofnni od) beftrdrja allt, b»vab be forbrabe.

Derpå befrdftabe ban meb (ifiic; eb famt meb fitt bref

od) infegcl, att [\<in antog be foreflagnc irillfoien, od)

blef få befriab från fitt fdngelfe (1308), od) wax betta

ben anbra förlikningen.

7 ^ap,

CrrtJje Itrigct offj ttcBjc förliftntngftt.

Änappt i)aht SBirger meb fin brottning fommit

loé från fdngelfct, forrdn be biijligt begdfiro ftg ofn^ec

till I^aiimarf, flagabe fin oforb for fonnng (5rif, famt

begdrbe ^a'i^é bU^lP ^itt återtaga bcla rifet. 2)e broto

fålunba ofottofivabt od) otivetanbe fitt loftc od) fin cb.
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honung (5rtf fcr^armabe (13 ännu ytterligare cftvcr

fin o[r)(^[iga fiva^cr cd) utruflabe en magta fler frig^:

i)åc, meb {)trt[fcn be från <Sfåne brcto in uti ©trcri;

ge. .^ertioiarna fågo fi.q ej ega magt att uti ett öppet

fåltjlag bcjiå emot en fdban nii;cfenl)et, utan fcretogo

ffg att alleftdbcé, ef)aHirt ten S^anfFa frt9él}aren n)dn=

be fig, gå förut od) forftcra lanbct^ få att S)anj?arna

ffuUe ber ftrdlta il)iel, od) be^utom 6ftt'erf6(lo od) mi^
{)rggo be alla r^anffar, fom afldgénabe fig frdn buf^^

n)ub()dren. ^å betta fdtt gid bet genom f)ela (gmd-
lanb. 5öib ^olaiveben dmrabe- nål hertigarna att

göra aUivarfamt motf:ånb; men ba S)?att6 SiittiU

munbéfon rcb framfor haren, fnaftvabe l)ané f)djl od)

fiortabe neb meb fin rpttare, [å att fanftangen, fom t)an

bar, brotg i ftn(f en. £^etta tpdteå irara ett onbt forebub,

^warforc hertigarne ej irågabc någon |lrib, uUm
brogo fig dn tvibare unban. @å femmo jTutligen

båba fonungarna till DIpfoping, fem be foretogo [ig

att bcldgra. 9)?en ber rönte be ett fa jlarft motflånb,

att, faftdn be lågo hela tre månaber for flottet; funi

be be lifredl icfe intaga bet. ©meblcrtib borjabe iDan;

t?a frighdren att idngta hemåt, od) fiutligcn fafnabe;?

0(ffå alla liféfcrncbenhcter i bet utplunbrabc lanbetj

^irarfore fonung drif ncbfafabeé hajligt braga til!:

bah\ neb till fitt lanb igen, utan att meb få mpcfen
fojlnab i)af\va något trunnit. fSfiixi året berpå hctl^

ett möte uti ^etfingborg, ber forlifning trdffabeé på
bet trillfor, att fonung SSirgcr ffullc erhålla en tres

bjebel af rifet, od) en uppriftig förening jtulle tvära

mellan brobernaj oå) wav betta ben trebje förlikningen.

<©m fjfrör Btigrt.

Öftcr benna tiben lefbc fonung SSirgcr utan mrcfet
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anfccnbe uti fitt t\h% cd) ()anbc bet imbcrfluiibom,

att l)an6 unbcrfåtaie ej »rille utgoia fult ffatt till l)0=

nom. (S'n gäng foc l)an till ©otttanb nicb en liten

bar, for att af be vifa ©ottldnningarne tivinga fici

till' florre jfattev ån förut, men bet b^nbc fig få oli;cf=

li.^t, att ()an fjelf blef flagen af bem ocf) tillfångata^

öen. £)c flåpptc l)onom ix)åt jlrap t)em igen, men
gåfwo l)onom ej florre ffatter ån förut, cd) tpcfte älta,

att foaungen ben gången l)abe gjort en fnoptig farb.

iÖctttjirna beremot rcoro i mi;d'et anfecnbe genom ben

ftoiu praft, be förbe, farbeleS l)ertig (Jrif, fom odfå

berforc tånabe penningar af alla. ^c ftrabe fina br6t=

lopp 1312 uti 5?orrige, bå ^atbemar btef formålb

meb Sngebcrg, ^Jorrlfa {"onungen 5påfang brorébot=

ti!r, men l)ertig (5rif meb famma ronungé enba barn

od) arfreinge, pcinfe^an ;jngeborg, meb t)untfen i)an

förut it»arit trotofa\ib, men unber någon tib ffitb fiån

for fin trol6él)et mot fonung .^åfan. Se l)6Uo feban

bwar od) eu fitt fårftitba bof meb mpcfen praft od)

jlåt, od) labe berfore ni;a od) ganffa ftora t?atter på
olfet. ©epa n^oro rebau focut utarmabe, fåwåt ge=

nom b^ciigarnaé framuianbc frigöfolf, fom igenom

friget ocb be många plunbcingétågen båbe af irånnec

cd) fienber. ©iverigeé inneivånare bafiva naftan albrig

iDarit bårbarc tn;dta ån bå. Sill od) meb prejlerf!a;

pet, fom annarå atttib på benna tibcn trarit fritaget,

måjie tvibfånnaå många oirantiga cmfoftningar. 9JI?en

bertigarnaS tjenare od) anbångarc riftabe fig, tp anb

be många praftiga bogtibligbeter, fom bå b^Uo§, be=

gåfnjateé be rifligen meb bprbara ftabningar i flera

omgångar, båftar, rujl;ningar od) många b);rbarl)eter.

^åt hitta babc tvarit få några år, \)ånhi bet

fig (1317), att b^rtig 5öatbemar ffullc rcfa upp till

©tocfbolm, fom b^"-'^*^ t'U f)^^"^ trcbjebet. ^an fov

bå unber trägen upp på DZpfopingé-bué for att täta

meb fonungen, fin brober, fem ban ej på lång tib

^abe fett. Äcnung SSirger gicf ut emot bonom, båU
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fabe ^oncm itxilfommen, oå) emottog f)ononi meb all;

jfoné blibl)ct od) roånlig^ct. (Sammalunba ccffå brott;

ning !D?aita. 5pcrtigen glabbe [tg mpcfet ofreer benna

jvånfFap cd) flannabe qtvau cfitcu natten. S)m qn?dl;

len hcfUigabe (ig bicttning 9}?acta for l)onom bcrofs

iver, att l^ertig »Hvil: un^ivct' få fin broder 25iv:

ger, l)\vH?et gjor&e I>ennc fynttevltgen onöt ; ty
^iii;) tluUe ivetö, ött f)on I;ftt)e I;onom få Våv

fom fin fcttöliga bi*o&cv. SWorgoncn berpå rcb

SBalteniar glab od) mpdct fornojb bcrifrån meb fina tje-

nare, i)\v'\[ta åfiven blifivit mpcfet ludl unbfdgnabc i)Cé

fonungen. 3från ©tortl)Olm for i)an genafl meb fin

brobcr, l)crtig dnf, [om bobbe på £)åfon i SBefiman:

lanb. Srif beråttabe, att fonungcn npp l)abe bebt ^o=

nom fomma till [ig, od) [rågabe l)an SBalbemar, om
I;rtn tvot)t>e, ött <:>e mct) faFevI;et Funt)e vcfa t)it»

.^årtitl jafabe Söalbcmar frimobetigen , beråttanbe,

l)uru ban fjclf babc bli[ant mottagen 3 od) [aftån 6rif

långe [oft bt-aga [ig unban, foicbdranbc att l)an [ruf:

tabe brottningen od) brot[et 25runfe, [å blef bet liE*

n)dl om[ibcr fuUeligen beiuitabt, att be ffullc antaga

fonungenå bjubning. 2)e bcgå[tvo [ig allt[a åftab;

men bd be fommo till ©tvdrta, en mil [rån 9ii)f6=

ping, mötte bem en ribbare, [om ivarnabe bem, [dgan;

be, att t»ct tluUe låntö.ibå&e^^em fjelfxve och &evö8
roånnev till myrfen forg, om båt>a I^evtigftvnö

på en gång fomme till fonnngen. 5pårtiU frea;

rabc t)ertig Söalbemar irrcbeliga: att t>e vforo allt

foi* många, fom tville flifta oenigl;et mellan btro--

tnnct, 5Bib betta [ivar teg ribbaren od)reb \in tndg;

men l)ertigarna [oro upp till ©ivdrta, ber be dmnat
ligga 6[ircr natten, ^å be fommo bit, funno be allt

focrdb borttaget, od) en ribbare bem till moteé, i}ål\axu

be bem [rån fonungen meb många böner od) [agra

orb, att icte I;vvila fovr ån i VTyfoping, ty éo-

nungen wjaFtaöe ocf> ftun&at'e få I;ogeligen efter

£>em. ipcrtigarna gjorbe [om ribbaren bab, od) rebo

dnnu [amma a[ton till 9li;f6ping. honungen gi^ ut
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emct bcm cd) ()e[fabe bcm mcb mp(fen blibbct ccb wån--

Uo^htt, toi.] en w\b t)\xcix\^c\:n t)anben od) Icbfat^abe btm

fil upp i flottet, ^it tiUi-ebbeé tå ett ganffa prafticit

ivijlabub meb mrcfen ivåtfagnab, tp ber fattabeå

biravfen mjcb eller tt)in, e) beller fai]va od) fota

orb. S)«xt\Q 9Batbeniar boriabe fiutligen miptanfa ben

T^arfa forplågnint^en od) fabc till fin biober, ött te

t»fnd:it for mydet wiu. 9)?en be. ta blef fnart

ijlcmbt, ti) alittnci nav enbaft luft od) frcjb på flottet,

cd) albrii] l)abe man fett brottning SD?arta \å glab,

fom benua aftm. dlåv tit fluttiijcn leb på natten,

bcyåfn^o fig t)erti9arna till l)nnla. 5)?en brottningen

fabc till beraé man, ött 5:'em voav bevett betrbergc

neie iitt flöt>en, emetön tet vcav tern for trångt

på tiottet; t)a^arpå alla bevtigarnaé tjenarclebbeé ut af

flottet, od) brotfet Soban $8runfe ftob fjclf ber nere

od) tillfåg, att alla fcmmo rigtigt ut, od) lajle fjelf

till rttermera nn^o granneligcn igen flottéporten. 2}erj

på beh)åpnabe l)an i liajl alla fonungené tjenare meb
avmborft, fnnub od) anbia tvapen, foranbc bem feban

upp for fonungen. S}?en S^irger, fom dnnu »var twi-

^ågfen, ivi abe i\t bem od) fallabe till ftg l)err Änut
Sobanfon $8lå *), fom förut uMrit broté, od) fiågabe,

"om l)ixn voilk tjjelpa I;onom att tdQa I^ertigör--

na till fångö." Jpdrtiti fnuirabe berr ^oban mcb
mncret alUvar: "23Uf\t>eft ej xvvet', l^erre! ty ebtvöt

något eter fjelf ågår, wiU. jcg tet gernö öfruör--

jö, få lönge jag tet förmår. tTTen, ten eter

tettö råt gifvuit Ijafroer, f^cn böf^^ev rått eter

till mycfen otro. XX^iljen
j

\xvi?ci cd) begå mört
på etra brcter, fom öro på etcrt ort l^itFomnö?

Wif^t höfvoer tjefvDulen fjelfxver få irtllöt eter.

VlTen må t)ivem, fom voill, blifwö luretcr terpå,

jög t?jelper eter öltrig I^övutinnön." £)å fabe fo=

nungen mpd=et upprctab: 'Xitet vviU tti frömjö min

*) eonfon tiU Strar S5lå..
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l^e^etr!" 3)?cn herr 2c{">iti'' fivarabe: "<^wat> fom
"otffå må lånta et>et: till t>et)er, men ingen i}es

'^ei* fån j bavrtf. Utan tror jrtg, ött om j &et

"goren, ti^ftr^er e^er l^etier min^re l^å&anefter."

Jptvarpa tjan gicf bort från fangen. £*er ivoro octfå

tirenne anbra ribtare, fom alhvarligen aacnabe fcninu

gen, men t)an upptog bet få illa, att l)an befallte ta-

fta bem ftrart i fangclfe. J^erpå [dt l)an fttt fel! ta-

ga btc9 i hdnberna od) tranbrabe få till l)ertigarnaå

fofrum. X)c^a unifnabe af bullret i gången od) bcr--

rcné uppbrptaiibe, od) l)crttg ^IBalbeniat fprang upp,

cd) faftabc en mantel fving fig, ti; be tvoro allbeleé

affldbba. 9)ien i betfamma fommo fneftarna in, irdl

tio tiU antalet, meb bragna frcdrb, cd) trille fcmliga

firavt bugga till 5Gi]albemar, men l)an fattabe en af

bom cm liftvet od) flög l)enom unber fig, ropanbe

tillifa fin brcber till bjelp. 502en bcrtig (5nf, fem
fåg få många bercdpnabe for fig, fabe: "ilat vvarrt,

"broter, wår ftrit) bjelper l;ör fogrt;" od) gåfivo

be fig bå utan motfrånb, for a.t få bebålla lifreet.

9?u fom fonungen häftigt bit in meb ftirranbe cgcu

od) tvrebt mob; "iHinnens j/' fabe ijan, '^•^åtiina^

leFen ? 3rtg minnes bonom fnlltrål, od) blir

&enna et'er ej bättre. 3 un^fån nu tetfrtmmc,

fafiån t>et iTer långt terefter." 2)erpå lat l)an bin:

ba beraé bdnber od) feban leba bem barfota bjupt neb

i tornet, ber be ofirerantaarbabcé åt SBalram (Sfi;tte,

fom idt fdfta en ^lor fcbja om bera§ ben.

Sibtgt i bagégrDninnen gicf 3oban 85runfc neb

Qt fraben, bafivanbe meb fig många beivdpnabe mån
od) tog få alla hertigarnas fivenner od) tjenare till

fånga cd) förbe bem upp på flottet, bet be alla, ludl

tjugu tiUfammané, fatteé uti en ftocf. ^eraå oc^

hertigarnaé tilll)6rigl)cter, båbc fldber, irapen od) l)a:

|!ar, tclahi hofmannetna finé emellan, cd) nar betta

tvär gicrbt, fiog fonungen af gldbje fina hdnber till:

[ammans, leg cd) frojbabe fig, fdganbe: "iDen ^eli-



86

ge 5^n^c fignc min ^l•ottning! Hii I^v^ii* jag fillt

©vccvige i min I;«n»:?."

, 9?å9on tib bcreftcc jluUc fonutiQcn refa ut fou

att unbcrtagga fig rifct, cd) knmabc cmellertib ]U

na bcobcc i trarb åt en ^tjfldubjlP vibbavé, l)en: ^xl-

jlian <Sfiu-bacf. 2>cnnc fattc bcm uti i>n inncrfta fan=

getfft, [amt ficg en flocB cm bcvaé ben. SJtcb tjccfa

l)aléici-n fdftabeå be noib muren, cd) gtofira bcjoc, fju

Uépunb tunga, labeä cm beraé t)dnber, cd) fdftabcö

feban t flccfen. Sa tierttg i^uH ftcd |Iccié titlfam=

man6, jfebbe bet mcb fåbant avitb cd) l)dfticj{)et, att

ett f!i;cfc fprang fonbec cd) ficg tioncm få l)åvb( njib

ögat, att blobet rann neber på l)ang finb cd) barm.

^jelfira beraé [dngelfc umr beläget ncberft i tcrnet

på bara flippan, cd) en ivattenpol »var emellan bem.

Saliga lucrc be fldbcr, be ftngc, cd) bålig beraé mat,

få att man va allting funbe fe, att bera§ brcber ej

ivar mi)cfet angelägen om, att be jfiUic femma bdban

meb lifivet.

9 ^a^.

*5toöfrtUj(0tftt0 olut.

(Jfter betta lat fcnungen iito^å fina bub cfn^er ri^

fet, att alla t)dbanefter enbaft ffuUe l)6rfamma l)oncm>

od) tiUifa reb i)an fjelf till <étcd1)olm for att bemåg:

tiga fig be§ flctt. S)?cn reban ()afce rpftet ofn^cr allt

utfpribt i)ané jlcra fivef cd) mtpgerning, od) beraf upp=

trdcfteå en allmdn affft>. 2)å l)an !om fiU *Stccf:

i)0lm3 port, tiUfIcto borgrarna ben; ja, be beivdpnabc

fig od) gjorbe ett utfall cftver bron famt jagabc !)oncm

unban cfiver i}ela 5?crrmalm få, att SSirgcr meb nefa

måfle" fil) tiUbafa till 9?i)f6ping. ©å giif bet i ©tcc!--

l)olm5 ^ct ofriga lanbct uppreftc fig l)elt oc^ ballet

mct ben gn;mme od) forcdbijfe fcnungen. SSiraer
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^crpon till Sinnfla fatte fiij i fpctfcn for Upplannirt;

garna, l)err Äart for ©malvbiningarna od^ lurr 9)?att5

Äettilmunbpon for ^[Bcftöotarna od) alla tå^abe emot

9?i;foping, for art t-cftia be fangna t)crti3arna od)

flvaffa fonungcnj od) ti;c!te Sirger nu, att hcin ej

\)ahi få flor gamman af ftn illgerning. ^an tafte ba

faft igen portarna till bet torn, ber t)crtigarna futto,

od) flungabe meb fortunpabt mob ni;dlarna uti bjupa

jlrommen, få att be i(fe mera funbe ftnnaé, litrarpa

l)an reb från borgen 3 men l)ertigarnc f'ommo albrtg

ut meb lifinet, od) bet år en allmän tro, att be t)af=

»ra fnjultit il)jål uti fttt fångelfe. ^ertig (Sri!, fom
tvär fjuf od) farab, bog på trebje bagen, men 3BaU
bcmar utbdrbabe elfira bågar, innan tian fid jlut på

fina plågor.

ilonung S3irger6 fon, pring 9!J?agnué, Ijnhi emeb;

tcrtib trarit i X'anmar6 od) ej bcltagit i fin fabers

forraberi, men ffpnbabe nu till l)an§ f)jelp meb fep-

bunbrabe ivål utruftabe rpttare, fom fonung Quf i

SDanmarf lemiiat f)onom. CO?eb it^a fom junfer 3)?ag=

nuå l)elt fccbligt faranbc genom lanbet, fofanbe en:

bafi fina fienber. £)å fonung $5irger fått folfet tiU

fig, for l)an omfring uti ©otalanb od) branbfPa;tabc

bonbcrna liårbeligen; men, cinvar t)an mötte lierti-

garna» folf, tvef l)an unban. 9Bib Äarlebplånga fom
emot l)onom en få ftor l)år utaf 3öe)lg6tar, att fo;

nimgen af råbbbåga ingicf tre tao^M^ ^illeftånb meb
bem. CO^en, bå en flor bel af bonberna woro f)em:

gångne for att t)åmta fig fober od) fofl, anfoU fonun;

gen be qwarblifna forrabeligen mibt unber flilleftån;

hit, få att en ftor nn)cfcnt)et bcnber blefiro ncb[)Ugg:

ne, od) om qwallen Idt t)an fatta elb i bon, for att

få mpcfet Idngrc fe att förfölja bem. (5ftcr benna

bcagb trobbe ^an fig l)af\va triumferat ofiver fina ft;

cnber, brog fig tillbafa till iDfrctgotlanb od) forlabc

fina S^anffa fneftar ber i ftåbcrna. ^nnan fort fom
iittxål j^nut] ^orje af Jpallanb meb bertigarnag mån,
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cftrerfoll en bet af fncftarna od) (abe bcm allbelcé nebj

bivUfet luk te cfrtga 2)auffania bcrbe, fli^bbe be l)a=

fitgt tiUbafa t [itt lanb igen, cfttcrtcmnanbe fonun;

gen åt fig fjelf. Denne tvipe nu ej annan utnjdg,

dn att ()an meb S5iun!c od) brottningen begaf [ig of:

reer till ©otttanb, fcban ()an förut infatt fin fon,

junfer 2)?agnué, \\\ ©tegcborg meb en gob bcfdtt;

ning.

9ln fctl l)ela rifet ifrån fonungen, utom be bå;

ba flotten 5^i;E6ping od) (gtegebcrg , l)nntfa lihvål

()årbcligen belabeå. (Slutligen togo be belagrabe i

5Zi;f6ping båba l)ertigarnaé boba froppar, buio bcm

unber en balbafin ut af borgen od) lemnatc bcm åt

be belågranbe, fåganbe: ett t>et nu ej mera tjetiöt^

till något, att t>e bclagvate l^ufet, ^e'Ocin t^erti»

görnö, trevas lycvvav, voovo tiotci, cd) IccnunQen

efter &em avft l;ela triFet. CD^en bcfa funirabc: ött

ingen må ^våym fig till avf, od) att t^e nu tje>

nöt^e )unHer ilTögnus, I^evtig ^HriFs fon. Jperti*

garnaé lif bteftvo bå fcrta till ©todbolm cd) ber flå;

teligen nebfattcj men få jlora ffulbcr l)abe bertig @rif

åfamfat fig, att erfebiffopcn forHarabe ftg ej funna

nefa att efter tibens bruf utlemna hane fropp åt fot;

bringéegarne, om be få bcgdrbe. 9?pf6ping blef emeb=

Icrtib allt bårbare antafrabt, i'å att flutligcn befåttnin»

gen måfte gifrea fig fangen j l)n:areftcr borgen af bet

forbittrabe folfet nebrefé anba i grunb. ^\i betta få;

flc l)abe 9)?agnué ?abulå6 infpårrat fin albre bror oc^

fonung , 5Calbcmar; ber blef ocffå l)ané egen ålbffa

fon, fonung 2:"irger, infatt af fina brober, od) flutli;

gen btefivo odfå be i fin orbning ber af ben fiflndran»

te lifa forrdbifft fdngflabe od) till bobé plågabe.

(Stegeborg l)cll i'ig Idngre mot be flormanbe ften;

berna. honungen fJicfabe från (Sottlanb bit en l)op

ffepp meb unbfdttning få njdl af fofl fom manfJap;,

men 'å fnart bepa ffepp fcmmo i ©otaffdren, bl.ef=
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TOO be af t)ectt9cné folf anfallna cd) ercfrabo, od) allt,

i:)\vah pa bem fanné, utjfifiabcé mellan ficnberna}

men junfer S!)?agnu3 forblef i lifa n6b fem förut.

2^å betta bcrattabeS fcr f"onunc;en , blef brottnin.i^en

ån blef, ån vcb, od) ropabc: "^^^•>a^ f?olcm voi nu
tagc till våtxi, ^å (But> i)av gifwit o)? \1i^an o-

lyäö? S)?en 3ot)an S^.runfe fivarabc: att t)an fjelf

willc faret t>it od) ej fpöra Ijertigens folf mer,
ån &e Ijaöe fparat Fonungens. 2^crpå tog l)an be

forfta fartpcj, bec funbc få5, beflog bcni mcb planfoc

l)Ö9t od) runbt omfring, laflabc bem nieb mat od) alla

fonungen^ ofciga llriböman, od) feglabe fa mot @tes

gcborg. 2}?en, ba l)an fom i jfdcen, blef l)an baftigt

anfallen äf t)ectigacnaé man mcb ftenac od) aUel)anba

ffottirapen, liftval ivårjbe Srunfc fig manligen bafom
be l)oo,a tvibfdftabe planfbotben. <Slutlt.ien gjotbe i)et=

tigacnaé mdn ftora od) i)bo^ci flottoc af torr tvcb, ^ml-
ia be itdnbe od) brefiro mot ffeppen. l^dnge l)6llo

fonungené folf elben ifidn ftoi mcb flänger od) bdté=

^afarj men jTutligcn bleftvo hahi be fjelfiva uttrottabe

cd) all beraå rcbffap forbrdnb, od) elben fattabc i

trenne af be florfla ffeppen, tdrbe allt mer omfring

ftg od) funbe ej fldcfaé. 2)a fpvang ^err S5rimfe od)

alle f)ané mdn meb l)onom uti n-attnet, dnmanbe rdt;

ba fig genom fimmanbe, men hcitigarneé folf fajltogo

bem, od) S^runfe, 5i3allram (gfptte, Ulf <Siralebecf

od) 2i)bec Sop fdnbeé tiU (itodl)o[m, ber be infatte^

i tornet. (Smeblertib fortgicf beldgringen mot igte;

geborg mcb all ifivcr, få att jlutligen muren blef iUa

ffabab genom bliborna *). Äoften borjabe ocffå trp;

ta, få att befattningen dnbtcligen mdfte giftva upp
borgen, bunllet liftvdl ffebbe mcb bet »rilfcr, att juu:

fer 9)?agnué jfuUe njuta allffong fdferbet od) frib fcr

fttt lif. iStcgeborg blef af bcrtigené folf alltclcå fcr;

*) SSlibor troco ett flagå ftcnfaftntn9é;mad)incr, fem
npttjabeé ben tiben.



90

^cibt. 5)?cn iunfci' 9)?a9mt6 fcubeg till (StO(f[)cIm

od) infattcö nu på f<imma flott, ber ^vin fcr 19 ät

fcban fobbcé, fom bet bå tpcf tc6, till få |loc magt, dra

od; fain;ct.

(Jmcblertib l)abc ^crc ^attt^ Äcttilmunbéfon på

en l)ci-ccbag i ©fara (1318) blifivit utivalb till rifé--

foccpnbarc cd) bvcf ifrigt på t)erti9acnaé faf, få att

gencm l)ané forfccci en 2)anj? fri9él)ar, fem fonung

(ini utruflat till SSirgeré l)ielp, blef ftagen oc^ ej

allcHajl bet, utan ocffa l)cla (£fåne l)arjabt af @a>en=

ffarna. 2)crpå tejle l)an till ©toil)olm od) blef bå

éort råttegång mot 3ol)an 25runfc od) l)an6 tre fam=

väter. l)tvtlfa bombeö att l)atöl)ugga6. £)etta jfebbc

ocffå flrajrt berefter på en flor bog fanbåé, fom tan

tiben ftrå(fte fig långe efter ^f^orrmalm, men nu blif:

tint till florjla bclen unbangråftvcn. 23en l)ar allt fcs

ban ben tiben bibcl)åUit namnet ^vun¥chcvQ.

Sitet berefter blef åfwcn junfer S}?agnué S3ir;

gerf^on neblebb från flottet till ipclgeanbél)olmen cc^

tillfagb att göra fitt ffriftcrmål/ tp l)an jJuUc gålba

fin faberé brott od) bob. fåfängt åberopabc l)an fin

offulb uti fabrcn6 fcrrabcri. herrarna frågabc ej berefs

ter; ej l)cller aUaii be ben eb om fåfert)ct till lif oc^

lemmar, fom be l)onom fanirit ivib (gtcgeborgj ej ^eU

ler, att be forbom i fonung fSirgeré tib firurit l)onom

trol)et, fom ben ber efter fabrcn ffulle blifam rifetå

fonung. ipan måjlc luta fitt offplbiga I)ufirub unbec

6obeléfn\kbct.

Oiiféfcrcjlånbarcn låt nu utrufta en flotta for att

gripa fonung Sirger på (Sottlanb, dmnanbe låta l)0;

nom unbergå famma i)å\-'^a bob, fom l)an6 brober.

^enne l)abc lifunll mcb fin brottning reban fornt flptt

till Danmarfj men, \>aiii fommo bit, M\n bera^ forbi

na l}ielp cd) beffpbbare, fonung ©rtf, bbh] bané bro:

ber, fonung ^rifloffer, cmotteg bem ej mpcfet ivanligt.



91

(Slutligen gaf han bem bocE fcc ftrågetlageté ffuU

©pifabcrg^ flott i forldning. £)er uppel)6Uo be ftg

^lågon tib, men tå unberrattclfc fnact fem om bcrag

cnba fonS, junfci- 5D?a9nué'é, l)a[§buöönin3, teg fos

nung Sicgci- få f!oc foig bcvaf, att tian fnait labc5

på \in fotfang. Drottning S[)?arta lefbc länge, men
blott foc att begråta [ina brott oå) fina o(i;cfor. din

fann6 af ?!)Zagnué Sabulåå' dtt blott en ofrig, ncmlis

gen ^ertig SriB fon, 5D?agnué, ett barn om fpra år.

diette ^tvåtttlQtn.

1 ^ap»

5)?att§ Äettilmunbpon od) {)ertigarna<5 an()ångarc

fammanfallabe en rifébag tid Upfala 1319, på l)nnU

ten ben unga prinS Ci)?agnu6 blef xviti S}?ora frenac

uttvalb od) l)i;Uab till fonung utaf l)ela ben forfamla;

be menigbeten, 2)cnna rifébag ar marfankbig bcrforc

att bet n\ir ben forfla, till t)anlfen båbc abcl, prcfter,

borgare od) bonbec iroro fallabe. ^a famma tib bog

fonung .^afan i ^i^orrige, od? fom SD?agnué ivac han3
bottcrfon od) cnba arfainge, blef i)an liang eftertrdbaj

re, od) trär fålebcå rcban i fin bainbom l)errc oftrec

be båba norbifl\i rifenaj ett ivdlbe, fom ingen feban

@igutb Siing ågt.

Unbcc fonungeng bavnbom ftj;rbcå rifct af atjftl-
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(iga l)oga ()eccar, tyvxifa i <Sfara (1322) irti^ått en

förening till inborbcS jiprfa cd) bitcdbe, t fpnner^et

mot l)ertig Änut ^ox\t i ipallanb. Senneé magt

tpctteé bem alltfcc tvablig, i fpnncr^et genom ben fIo=

ca gunft, t)an l)abc l)oé fonungené mobcr, meb t)rcil;

fen ban fluttigen blef gift (1327) oaftabt råbé()ecrar:

naé motftanb. Cifivdt tpcfabeé bet bem att åtecl)ålla

t)ané dcegiciga focfof, od) irac, meb unbantag af

benna fejb, frib od) trpgg^et i lanbet unbec l)ela

tibcn.

llnbci: te fijta liren af benna formpnbatejcegenng

tvär 2)anmarf forfdnft uti ganfFa ftcra oco[igt)eter.

Äcnung ^rijloffer formabbe på intet [dtt att göra fina

många fienber motflånb , utan niå|!c belg fom pant

för lånabc fummor, belé i forlifningac afjlå flera

af 2DanmarB lanbffap. ^å betta fdtt l)abe <Sfåne

blifreit lemnabt åt t)erti9 3ol)an af Jpolflein
,

^ciU

lanb åt Änut ^orjc, o. f. w. ©om nu be frdms

manbe ^olfteinarna t)uél)åUabc illa meb (gfåningarna

od) ide frågabe efter bcraå lagar, få gjorbe ti^ci upp=

tor, od) fom bet flutligen till uppenbar fejb mellan

bem od) ipolfteinarne, få att en gång blefino trc^

^unbra Sp^ar neb^uggna t fjelfrca Sunbé bomfprfa.

2)å lifuvH Sfdningarna ide fago fig funna ivdnta

någon {)je[p af £)anffa fungen, få nHinbe be fig till

fonung COJagnuö i ©reerigc, meb htvilfen be l)6Uo

ett motc i Kalmar 1332. £5er unberfaftabe be fig

@tt)erfPa fronan på bet n^ilfor, att ?0?agnuå ffullc

bibcl)ål'a alla ivib beraé prioilegier, ed) fFpbba bem
mot fcdmmanbc ofivcrreålb. 2!)c^utom måfle (Sreen^a

fronan betala ut till l)ertigen af .^oljlein od) anbra

pantinnebafn:avc bera^ forftcdcfta penningefummoc
,

broilfa tillfammanå utgjorbe 70,000 marf lobigj od)

blefivo pd betta fdtt ©fåne famt en bcl af .^allanb

od) ^lefingen forenabc meb (gtrerigc; få att, bå 9)?ags

nué foljanbc året (1333) blef mpnbig, voax i)an l)erre

cf»tec f)ela norbifJa t)atf6n.



93

irct berfftsr (1334-) bog CD?atté ^ettirmunbfon,

f)trilfen roorit ben, fom forndmligajl: l)å([it rifct tiiU

fammané. 'iimm någca år ti)(fte6 boc! SDZagnué rege;

ra mcb något anfeenbc. Qn nn admdn Uigbof, t)n)H:

fen roarit långe unber nrbetc, btef (1347) farbig; men
benna fa failabe tTTe^^ellrtg blef albrig antagen, eme;

ban be anbcltga fatte ffg emot t)onom, fåfom jlribam

be mot fanonijEa (agen od) bcraS rattigf^eter.

honung 5)?agnué gifte ffg (1335) meb ^ertigin;

nan SSlanfa af 5f?amur, od} ft^ meb bennc tn)å foner

(5ri! od) ^åfan. ^ané ft)fier, ©ufemta, blef gift

(1336) meb l)ettig 2ribrcft af 9)Ze(flenburg. Äonung
Söalbemar Dtterbag, fom nu regerabc t l!)anmarf,

affabc ftg twennc gånger formeligen alla anfpcåf på

^allanb, @fåne od) S5le!ingen, od) gingo många af

t)ang fornåmjla unberfåtarc i borgen for , att ()an

Ifutlc l)åUe fitt löfte. (Jmeban nämligen fonungarna

på ben tiben få famroctélojl plågabe brnta fina t)eli=

gailc löften od) eber, få brufabe man fåbana borgeé:

mån, l)trilfa till od) meb f?ullc fotbinba ftg att tn?in:

ga fin l)erre till otbl)ålligl)et.

Öaftabt betfa f?en af iraljlånb, borjabe lifroål

ett allmänt mi^noje mot CKagnuS uppjlå oå) tillroåpa.

^an fom ofta i twiit meb be magtiga råbél)errarna,

od) ågb? ^»rarfen fcrflånb att itnbirifa bet, eller nog

fraft att fufn\i bem. ©crag afunb tDdcfteé ocffå ges

nom ben mpcfna i}nnef!, fom båbe fonung od) brott;

ning trifabe mct 23engt !2{lgot§on, en till ftn borb rins

ga, men mpcfet bårbftnnab od) ofreermobig man. Wlao^:

nué fcU dfttien i flört féraft berfore, att l)an låt ftg

få m\)d(t jli)ra6 af ftn elafa od) l)erf]^li)flna brottning,

SSlanfa; men bet, fom me]! bibrog att fornebra l)0;

nom, irar bit lattfinntga , ja liberliga lefnabséfdtt,

fom i)an förbe i fttt ^of, od) tro fomliga, att bet dr

berfore, fom l)au fått tillnamnet @mcK @lutligcn

!)olIg ett möte i ©fenninge 1342, ber ben dlbfla prin=
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fen (?cif ittfagS cd) ()nl{abe§ tlU fin fabcr6 eftcrtrabft*

re ocf) mcbi-cgcnt i ©ipcdäe, od) icn wngfta ^åfan,

fammalunba i 5?oirti]c, cd) blef bcrigcnom betta till;

fdllc till hå^ci rifenaS förening cmintetgjocbt.

©om tihvvit (5ci! tvac cnbafl ett barn, få rege;

rabe SJZagnu» cnfam dnnu. (Jmcban mncfcn oro cd)

inborbcå fejb trär på benna tib uti ©jllanb od) Siff;

lanb, få beflot SJZagnuå att forfofa fin frigélpcfa ber;

flabeö, cå) tejbc \m)dit frdmmanbc folbater, allt ttrdrt:

emot <B:t 35rita5 åttvarning. S^on råbbc ^onom att

fotrft uppfofct cd) botet ciU. oråttvvifa od) öUt

obei^ånt) inom fitt eget riFe, innan i)Cin tån^te

på fråmmönöc lan&xrinningat. öd) om l)an

ån'otUqm xoilk xvi{a fitt nit mot €fli|lö I?et>ntm

gcjr, få t^ulle l^an ej meötöga legoFneHtcr, utött

cnt)aft infot^t^a ©u^^enllav od) ^åi^ana , fom af

PårleH till Ffiflen^omen fjelfxvilligt foljt?c me^,
rtnnavö jlulle tåget gå olyckligt, penningar till

betta foretag ficf l)an låna af be anbeliga. ^an fom

1348 till 9\i)^(anb, intog 9l6teborg od) ftif ber fem;

i)unbra fångar. Se^it låt t)an rafa oå) bopa, ocl^

flåppte bem feban fria mot löfte om en anfcnlig lofcn.

50?cn om någon tib fommo be ttllbafa mcb en ganfFa

ftor l)år of Ovppar, od) Ipcfabcö att få injlånga ©wen;
ffarna, att fonungcn måftc gråfnna ftg ut oå) funbc

fnappaft unbfomma meb en bel af flottan. 2)e qn^ar:

blifwanbe tillifa meb l)ela ©trenjTa befattningen på

SfJoteborg bleftro famt= od) fpnnerligcn nebl)uggnaj od)

flutabeé l)årmeb betta friget.

2 ^ap»

<©m öigcttiötiftt.

9Bib bcnna tiben borjabe en fivår od) for^drjanbc

pt^t utbrcba fig oftver ben fånba iverlbcn. £)en fal:

labe'3 l)år i (Swctigc tigei^-toten, b. tv. f. ten ftova
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bot»en. S!*en !om ifrån S^^ilen, odj ()ai-)abc 1348
uti fobra 6iu-opa få, att rtaflan blott en trcbjcbet af

fotfmdnv^bcn atevflob. ©tt bcjidnbigt funnanmdbci: mcb=

forbc t\o<Sci ocf) fufttga biininor; luften teafabeö nl=

brig genom ftormac od) regnffurar; men täta jorbbåfs

uingac od) Ipfanbe lufttecfen bcbababc en floc coubnincj

i naturen. 5l??enntffot od) freatur anfoUo^o lifa af

bcnna peftj men be unga bogo bod mej!. Solbec

flogo upp unber arml)åIorna , l)tparpa blobfpottning

fotjbc, od) fluttigen efter tre bågar en ounbanElig bob.

iit 1349 fom ett fartpg brifiranbc till SSergen i DIors

tige, utan att något Icfreanbe fanng berpaj tp fåbant

^ånbe ofta unber benna pejlttben. 58orgrarne to^abc

obetanffamt alla ivarorna berifran, od) fom fartpget

trär anftucfet af pefien, fa utbrcbbe ftg benna förfar;

liga fmitta l)a[!tgt od) mcb en forfdranbe tvalbfaml)et

od) l)driabe bdbc (2'nH'rige od) 9?0'-rtgc unber året 1350.

Sngcn ftdgt od) intet f!ånb unbflapp. Spda fprfofocE;

nar blefrao obej i SBcftergotlanb bogo 466 prefter od)

åfnten fonungen§ tivennc l)alfbr6ber bleftvo offer ber;

for. Uti {)ela Söermelanbä bergslag itoro cnbafl ett

brdng od) twdnnc flicEor n)ib lif, od) iranligtiriå ficE

man flerc mil till fin ndrmaj!e granne, gftcr benna

obeldggelfe ^emfollo några l)emman till fronan i brift

på arfroingar, od) anbra, ja, l)ela trafter fommo i

6bc§mål od) blefroo ofaieranipta meb fPog, fa att man
upptdcfer unberftunbom dnnu mibt uti bjupa j?ogac

Icmningar af afrar od) {)uä, l^ivilfa legat obc od) for;

gdtna feban ben tiben. (Så l)dnbc fig en lång tib

efter bigcrboben, att en bonbc i (5Bl)drab gi(f ut ti;

bigt en tvårmergon på tjdberjagt i en tjoif fPog. <Som
()an jfot mijlc på tjdbern, få giif i)an att uppl)dmta

pilen, l)nnlfcn fallit, fom ^an tpcftc, på en t)6g mop;

betvdpt flippa. 9}?en, bå bonbcn fom bit, fann i)arx,

att bet itiar en fprfa, od) l)abe l)on bå ftått oftrergif;

tren od) forglomb, od) blifn?it fringivupen af timmer;

i?pg. Slutligen upphorbc benna lanbéplåga, men ef;

f-prlemnabc ftor fattigbom i lanbet od) mpcfet mipnoje



96 '

meb fonuugenj cmeban folfef trobbe, att pcftcn ivat

ett jicaff 6f«?er rifet for fonungcné fnnbcr.

3 ^ap.

<©m |ttagttU0 ^mcSe 0lut.

(5mebterttb btcf ftenbffapen mellan fomtng 9)?ag-

nu§ oå) rvåb§t)errarna allt ftorrc, cd) bollo be§a febnarc

\\o, mncEet till fonung @rif, fom ofta oc\il(abe fabtené

fore^afrcanben, ja till oå) meb brcf JSengt Tltgotéfon

meb ivdpnab banb iituc rifet (1356), utan att btx) fig

om faber eller mober, t)a>il!a beroftver blefwo högeligen

fortornabe; ja, man fager, att brottning SSlanfa rcft

till ©anmarf od) ingått forbunb meb ^albcmar på

bet roilfor, att l)an fFulle få @fåne tillbafa,, om i)an

bjelpte benne§ gunftling, S3engt 2(lgotéfon, åter in i

rifet. £5etta gicf bocf ej t fuUborban, tx) året berpå

(1357) floté en förening t Sonfoping mellan fabren,

fonung Sf)?agnué, od) foncn, fonung @rif, bå rifet

Dem emellan belabeé. 9}?agnué blcf fnart åter* mif;

ncjb od) refte meb SSlanfa till ©albemar i 25anmarf,

fofanbe i)an^ W^V> ^ifaremot be lofroabe l)onom @få:
ne. Stllifa blef ben unge fonung Äåfan i S^Jorrigc

forlofirab meb S)?aigareta, fonung 5Balbemaré bctter.

5öalbcmar fell meb en frigéhar in i ©fåne; men lan;

bet blef fnart återtaget af fonung (5rif od) några i

baft meb flubbor bewåpnabe *2iven|?ar, broilf^ bcrföte

fallabeé Hubbdyåven, Jpårpå tvann 5)?agnué intet

annat, ån att t)ané unbcrfåtare blcfwo plunbrabe od?

ban fjelf af bem ånnu mera hatah; od) blcf i)an

ttvungcn att flata en np freb meb @rif i <26berf6ping

1359. SDrottning SSlanfa blef nu l)åftigt upptånb af

båmnb od) fcrtanflan oftrer alla be l)inber, fom l)etu

neé fon, fonung 6rif, labe i tvågen for l)enneå pla;

ner. ^on böb berfore (5rif meb bep unga brottning.
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25'«friF, till ]ic\ tilt juten, odf) fécyvif bcm hahci mibt

inibor h6i]tit>cn5 gUibje ocl) en ()i:icf(ab mobcrlig ombtt.

SiÖcati-tF bog fnavt mcb bet barn, l)on bau unber [itt

l)jerta, men Srif ut^arbabe fina plågor i tjugu ba

c(ar, od) rttrabe ra fttt fijla : "2;)en fom gifivit mig
iifwet, t)ar ocffå tögit t)et ifrån mig."

Qn allmän barm oå) afffo fcr bcnna gerning ut=

brebbe ftg ofiver t)e[a rifet, och [närt fingo ?uenffar:

na röna mterligare fotjber af dnU bob. SÖ.Ubemar

bemagtigabe [ig (£fane od) S.Metingeii, od) 9}?agnu5

återgaf t)onom for intet t)^'^a (anbjlap, l)\x\{h\ Sunni;

f]fa folfet förut meb fa brpga ffatter t)abe infopt. ^an
fcrfofte ej att l)inbra be rpoliga l)ariningar, t)a\umeb

^albemar bemfof te £)[anb od; ©ottlanb; ja, man
fdger, att t)drjningétagft tid ©ottlanb ft^ebbc på an:^

ftiftan af !S?agnu5 , t)n)itfen bnmebelft nntle ftraffa

(Mott[dnnin,arna for bera3 ftottber ^Uni^bomar '.^jorte

ocffa pa bem ttt grufligt ncberlag, Dd) 5iii6bn b!ef af

bonom atlbelc» utplunbrabt. S^an tivang inu\inarna

att at ftg foUa tre be ftcrfta olfar i ftabcn meb gulb

od) filfwer-, men bet ffepp, pa l)anlfet bet mefra rof;

ivet be'anné, forgicf» pd t)fmn)dgen till -Danmarf, oc^

allt tofa-aregobfet forlorabe». (gom 9}?agnué bcgdtt

ivalbfamt)eter dfaen mot be anbeliga, od) id'e l)el[ec

betalt fin jfulb till pdftren, fd hlef t)an flutligen od'fd

bannlpft. Ä^an aftabe bet lifirdl ej, utan gicf meb
nealb in uti be fprfor, ber gubötjenft i)b\iv , men bef;

ta a\kftc fd mncfet mera l)arm od) fafa l)Oé folfct

^et gamla mi9n6jet ofabeä, od) ben för fin girtg()et

od) ofaun-bab forbatabe bertig 23engt, broilfen dterfom;

mit ftra);t efter (frifé bob, blef ofwerfallen od) bobab

i (SFdne. Slutligen (1362) watbe rdbéberrarna ipdfan

i DJorrige till fonung. £)enne, for att göra bem tilt

vriljeé, uppfabe fin forlofning meb S)?argareta $öal;

bemar-obottcr, od) ffuKc taga en ^oljlteinff bertiginna

(Slifabet till dfta. SO^dnga focndma @n)enj?a ^errar

JDel. II. 5
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fanbcå ut emot i)mm, odf> {)on hUf orbenttf^en fors

mdlb meb ^afan. STidifa fangflcibc bcrtne jtn far utt

Äalmare bcmfpifa: men ftrart bcveftec focfonabc bun

[il] babe meb SJ^agmiS cd) ©albcmac. (5lifabet, fom
jfulle [egla till ^a^erige, blcf »vdbcrbriftren till 2>an;

mar! od) t)6llå bcc af SBalbemac fangen tillifa meb
alla be (StrenfFa l)errai-na. Smcblcrtib reftc ^JJagnué

cd) ^åf\in till S^anmaif, l)ttarcjl ben fcbnare fcrmåls

bcé mcb COZargareta. ©lifabct od) l)enneé mebfångar

funbc cnbajl mcb tt^ålb befriaé af hertigen i 2)?e(flene

bucgj men (Slifabet ftcE få mpcfen afjfp fet roetlben

fcc bctta bcbcdgerietå jfull, att ^on ej irille fara åter

till be fina, utan infldngbc ftg i 5Babj!cna flofter, 6f=

njcrlemnanbc berftdbeå fin tib åt anbaftéofningar od)

fin cgenbcm åt floflret. ?0?cn bå be <Sn^cnf?a l)errar=

na fcmmo ^em, tvoro be l)cgcligen upptdnbe af ^arm

6fn:er fcnung ^åfanä trol6él)et, famt att dftren l)an

Idt bebraga ftg af fonung Si^albcmac att lemna bort

<£fåne. £)c ingingo berfore i ett forbunb mot ^dfan.

^ertig ^cntif i .^oljlein , fcrtornab ofirer ben f6ro=

idmpning, ^an6 fpftec libit, bcfdflabe Äalmar, fom
t)an l)abc i forldning, cd) uppmanabe be >etvenffe

l)crrar, fem ttjarit borgci^mdn for fonung ^dfan reib

formdlningen, att be j^ulle frå anb fina löften. :^efe

utitalbe bå till fonung lagmannen i Uplanb, ^\tail

SSirgcréfon, @anft Sritaé brobcr, en man, fom irav

lifa aftab for fin l)cga jidgt od) rifebom, fom for fin

rdttråbigf)ct od) milbf)et. Si)?en benne afjlag beraå bi^

gdran oc^ efterftrdfrcabe i(Je en få iranjfelig dra. £)c

l)6ga herrarna blefreo nu forflarabe lanbéflpftiga af

fSfJagnué od-} ^åfan, cd) fJpnbabe till f)ertigen i ^oU
ftein, erbjubanbe ^onom @a>cnf?a fronan (1363); men
han urfdftabe fig meb fin hcga ålbet, od) gaf bem

forfla.} på någon af S)?c(llenburgffa he^tigené foner,

hnjilfa genom fin mor, ©ufemia , reoro botterfoner af

ben il)ielt)ungrabe ^ertig ©rif. 2>etta råb foljbe t)ers

rårna, od) l),ertigen af £D?ec!lenburg emottog bera^ an;

hub, få att iKinö dlbfla fon, ^('ibrcft, blef af bem uts
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forab tlU fonitng i (Swctige, ^ecttgfn utruflabe eu

flotta, pa ^ivUfen 2Ctbreft oc^ be lanbyfli^Etige fc^^labc

tiU 0tvn-igc. ®toc^f)0[må flott gicf fmut oftrcv, eii

cifébag fammanfaltabeå ber (1363), od) ^troretc wcii-

bcé tiU fonung, od) l)nUabe§ foljanbe aret (1364) ttib

5)?oca jlenarj men 9)?agnuå od) S^ätm biboboUo fiij

dnnu i @6ta cife. ^a betta fdtt ^abe lifet uti twen=

ne år tre fonungat pä en gäng. (gtutligen famlabe

2)?agnuå od) ^äfan en !ng6t)ar, nieb bunlFen be tå-

gabe mot @tocc[)o[m. S!??en bcraS förtroppar btefito

af !Mlbreftå folf anfallna pa ©ata jBog reejler om Sn»

foping uti Sittinge. ^torfra bclen af J^afané fol6

låg qwar i 3Beilerå6, Idto rotnet fmafa fig mal, nön=

go oc^ {)6tlo fig lufltga. 5[)?cb[ertib blef flribcn n)ib

Silltnge ganffa bårb; flutligen farabeå Jpäfan , od)

l)ané fol! blef brifwet på flpften åt D^Dqwarn. got*

att trngga fitt återtåg, lat l)an bå nebrifiva Oh)qn^arnå

bro; men Varigenom råfabe ^an§ far, fonung S)?ag-

nu5, od) flera troppar, fom dnnu iroro qivar på cftra

fiban, i fångenfFap. ^åfan flpbbe till 5lorrigc , men
5D?agnué infatteé uti ett ganffa harbt fdngelfe i @tocf=

!)Olm; od) ficf l)an t)åc uti fep år fitta fången på
famma flott , ber f)an förut uti 36 år bott, fåfont

fonung ofirer bela norben. Jlonung ^åfan i D^orrige

bemobabe fig mpcfet att forffaffa fin far friheten od>

li)(fabeé beri flutligen; men emot en l)6g lofen. Wlci(^=

nuå for bå meb ^åfcin till 9'?orrige, ber l)an trär me=

ra dljfab an i ©irerige; od) lefbe i lugn od) ro nå=

gra år. flRen bå l)an en gång företog fig en fjorefa

i 9iorrjfa f^drgårben mib ?Sergen, uppfom en få jlarf

florm, att fartoget forlifle, od) alla, fom troro berpå,

bruafnabe ( L374). @å flutabe Solfungadtten i <£^.reris

ge, feban ben i 124 år uppfpllt rifet meb brort od)

frig 5 tp ingen blanb benna frammenå fonungar fin=

ne5, fom ej begått målb od) forrdberi, n till cd) meb
mot fina ndrmafie anl)origa, fåfom faber, brober oc^

barn. Sen utrotabe fig fjetf genom inborbea forfolj^lfec

få, att icfe en5 någon abelig gren qwarblef efter en få
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ftoc flå^t; enbajl i <2^fikftnbg forfen t £)fler.cict[anb

fTaU en lemninq af bcnna mdgtiiia ftam ijafwa bibe;

I)ållit fig fom fconbec, l)mifa dnnu igenfdnna6 af fina

fovfiibfré floltl)et, ocni9t)et od) l)åcb^et.

S>juttlie I3frattfl0en.

Sm icn ^cliga ^ivg^itta.

1 ^ap.

Uplanbé [agman wax ildbfe uti ftort anfecntc in;

om rifet. Unbet fonuni^ S5ircier§ regcrini^ inne[)abe5

bcnna fppia af SSirgec ^cr§on till Sinnftab, en pa

ben tiben ganjfa cif od) mogtig man, od) bertiU af

^69 bcrb od) fdnb i-dt£j?iiffen()et, i^irarforc l)an ocffå

bief mpcfet biitfab i ben tibenå an9cldgent)eter. Uti

anbra giftet l)abc h^m Ingeborg , en botter af S^engt,

lagman i ^jlergotlanb, od) @igrib ben fagra, od) iimr

i)an bengenom ndra befidgtab meb fjclfam fonnnga;

^ufet. Senne S3irgcr ^er§on focbc i fitt irapen tnnin-

nc orncanngat od) anfe^ roara flamfabev for ben aha
liga jTngtcn ^Sfftl^e. (£afom tit prof ipci ben tibené

bruf od) S3irgerå rifebom må anforaé, att på bané

begrafning åtgått lya mar! faffran, 12 ffålp:b fum=

min, 6 fFåip. peppar, 90 fPalp. riianbel, 105 fFatp.

riégri;n, 4 jfålp. foder, 7 tunnor fill, 3 anfarc rcin,

0.
f, n?.

SDJeb fin febnare gemål l)abc SSirgec flera barn,
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blant i)\v\lh\ fpnncrligaft mårfcé S5irc;itta, fom feban

blef få rpftbac cd) ^cdlatab for ()cl9on. Söi njilje

blir bcrdtta {)cnnf§ tefnab , få fom mun!arna ija^voa

beffcifuiit ben. Ofeban från S5tri^ittvié forfla tillträ:

rclfe bcbåbabc» bcnncé blifnmnbc ftorbet genom måni

ga unberweif. 5 tre år forblef t)on f^um, men bå

borjabe l)on på en gång att tala mcb en f[ar()et od)

ett forjlånb, fom fonvånabe alla. Äenneå fordlbrar

»voro rnpcfet gubaFtiqc efter ben tibené feb, biftabc

ofta, faftabe, fpdfcc cd) giplabc fig, bnggbc fprfor cd)

påfivo allmofor, orf) fcregingo ftna barn uti en gan|¥a

ifrig cd) nittjB gubéfruftaii. Detta trer!abc ift)nnerl)et

på S^irgitta. ^å l)cn efter fin mcberé bob roijlabcé

l)0i5 fin mo|!er fru S^grib på "Jlfpendé , cd) ej wat
mera dn fju år gammal, tpcfte l)on fig en ratt fe ett

altare framfor fin fdng. 't)Uvn altaret jlob jungfru

5JZarta uti Ipfanbe fldber od) 1)611 en bprbar fröna

uti fin l)anb, fdganbe: 35iva,itta, Horn! 5pen fom,

od) iungfru Wlana fabe: VCili &u böfvva tenna fro-

»tö? ^amrtill bå S3irgitta nicfabe bifall, fatte jungs

fru Wlaua frenan på l)enneé t)ufirub. ^h S5ir:

gitta återtrdnbe till fangen, fcrfwann fpnen for l)en=

neé cgonj men uti fitt minne bibehöll l)cn ailtib ten

faliga fdnpa, fom genomftrcmmabe ^ennc, bå fro:

nan anbrörbc t)ufrtnibet. Sfrån benna tiben borjabe

hon bltfita mera flitig od) ifrig i fina böner, .^en;

neé mofter, fru Sngrib, fom infom en natt oforfcbt i

rummet cd) fann l)cnne fndbojb cd) gråtanbe for ett

crucifii:/ ui^tc ej l)TOab bon ffulle tdnfa l)drom, utan

Ipfte ftraffanbe mot Birgitta rifetj men betta fonber:

fprang i fmå bitar. 2)å fabe fru Sngrib fornninab:

•^XDat» f6vcl}afu-'er tu, 23ivgittft? ©enna berdttabc

fina fi;ncr od) fin anbaft, cd) ftcf benneS mojler från

benna fiunben dnnu mera irorbnab for l)cnnc. ^a,

bet fdgeå ofta ija^voa t)dnbt, bå tärnorna futto tills

fammanå od) broberabe, att S5irgitta föll uti få bjus

j;>a od) gubeliga tanfar, att l)on fatt ti)fl for fig fjelf,

nllbeleå fbrgdtanbc fitt arbetcj men be anbra fågo bå
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en frammanbe qannna i}a[i'u}t uppentara fig oc^ arbe*

ra for bennc, od) ndc be fcban ffiujfdbabe fcmmcii;

[miteo ben ftnavc od) bättre, ån ben af mennifEobanb

fbiitle Funna goraéj men bå be l)arom tiUfporbe 23ic5

o^itta, \ai:)C l}on ftg ej t)afa\i fett någon.

2 ivöp.

<Dm ^nmt I3irgitts0 giftermål.

^å upptvajrte benna Ideliga jungfrun, blcmftv<inbe

frii ren fåfom en lilja, od) irar lifa mxjåct beunbriib

for fin ffonl)et, fom for fin ftora gubaftighet. 9J3ib

tretton arg åtber blef t)on enligt fin fabcré enträgna

paprfanbc g,\ft meb Ulf ©ubmarfon till lUfafa, fem
i^a ej irar mera an 18 år gammal. £)aftabt benna

imgbcm utniavftcg bod beraé fammanlefnab af mpc*

fen gubaftigbot od) friivilligt fpafanbe af froppen

,

t\) Utf roar fjclf en ganffa from t)erre. S3irgitta lat

^n larb man cftvcrfatta l)ela bibeln åt fig på ©rcen-

•pa, på tet hon fSulte funna idfa ben, od) ivar bet fe^

ian bcnncö bagliga f6rn6ielfe5 bcfemellan befofte b)on

fnrfor od} flofler, famt tog en fnnnerlig tvårb om alla

fattiga, åt bivilfa bon uppbwggbe ftora rpmliga bué

iKi fina gårbar. ©lutligcn beiToto ^on od) t)enneg

man att for fina fjalaré faligbet foretaga en pele;

su"im6f.ub till (£an!t ^ao^o bi Gompoftelta i Spanien,

ber munfarna faga att apoftclcn %\Ub åt bcgraftren.

®onna rofa fullborbabc be odfå meb ftor fofrnab famt

i:ii)cfen moba od) fara. Ulf ©ubmarpon föll utt

vSranfrife i en firår fjufbom; men bå i)an i i)ogfta

noben gjorbe bet löfte, att blifiva renlefnabéman, (b.

u\ f. munfj, få tillfriffnabc ):)an fnart, od) båba ma;
farna fommo l}cm i fitt lanb igen. 2)å affabc ftg

Ulf föubmar^on fin irerlbfliga befattning (ban \:)cihi

irarit lagman oftrer 5lerife) , od) gid in i ^dnniftra

floftcr, ber l)an unbec botofningar od) anbaft lefbe till
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ffn bob, fom några åt bereftfc (1344) intcåffabc; ocf)

^)c^t^ i)Cin mcb <Banh S3itäitta f)aft S baun, fi;ra [6;

ncc oc^ fi;ra bottrar.

@fU'c benrta tib borjabc SSicgttta ett ännu flran=

gare lefnab6fatt, od) blef l)on bcrtgenom allt mcc od)

mer uppliftvab, fa att l)ou cfomoftall tccbbe fig fe an;

bar oc^ taia mcb bcm. OAj fom t)on tx^at anbaftiga:

re, gifmilbare cd) rdttvåbiöace an anbra, få fpnteé

bet l)ennc ej trara unbcrligt, att l)on åtnjöt en få

tior nåb. (5n gång, ba ()on n^ar fåUinba ^ånn)(ft,

tpcf te i)on fig fe en Ipfanbc jfo, btrarur hon borbe ben;

na rcft : ^ag av i^^vren, t)in (But», fom tvill ti^tlcs

met> t)tg, oc$ t)u llall xt»^!-!?^ mitt f^ntiebut). S).\V'

unb biff bon mrcfct forfarab; men röfton tiUabe rtrcr;

Itgare: ^ruFta tig ide. ^rtg åv dl tinga ©Fa-
påve od) ingen betvcgftre. f^j beller talrtv jag

ent>atl fot* t'in fluU utan for mångas xvalfavt».

^or öerfove till, lyxvat) jag fagci*, cd) bevatta

tet for magiiter tlTattias, I;xvilFen af min nåt>

od) egen erfarenl^ct bar lärt åtf^ilja fanningens
önt>e från lögnens, iparcfter borjabe l)on att gan;

t?a ofta U)da fig hafanx uppcnbarclfer oc^ famtal mcb
j^riftu'3 od) jmuifiu 5D?aria, {)tx)t[fa famtal ()on feban

berattabe for magifrcr 5)?atttaé, fom upptccfnabe bem,

cdi) l)afn\x be på bet fattet fommit till eftcnxicrlben.

^O^ågon tib fEullc Birgitta ixnjlaå irib ^ofwct odj wcixa

hofmåftarinna hO'» brottning Slanka. 5pon funbe ei

forbraga all ben båvffap cd) alla be lafter, fom ut6f=

roabeé, utan ()6tl beröm ffarpa f^raffprebifningar for fo=

nungen od) l)offolfet, cd) fortaljbe fina uppenbarelfec

cm be firaff, fom j?u(le träffa be taftfulla. 9)^cn S)?a9=

nué gjorbe åtloje af benneé tal od) frågabc ofta på

fpe, l?xra& l)ctU6 franFa l^a^e tromt om lyonom
i natt. £)å t)cn fålcbe» ej funbe uträtta något, brog

bon fig från l)ofivct od) Icfbe på fina egenbomar uti be

frrångajlc botofningar. 2llit ifrån fin mana bcb bar

Ijon ej linne, utan en l)ix?af tageljfjorta nåjl froppen.
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?sramf6r l)fnncé fan.i^ tvac en tunn matta utbrebb mcfc

en pall till t)uftmibö^irb, på t)tvilfen f)on ofta brufabc

tagga ffgj od), ^a man fragabe licnne, l)uvu lyon få

fotmå&t>e utI;)ål•^rt i>m ffarpa Folien, fumrabc t)on:

3ög FöftJier få mycHen ii-^dfmö inom mig, att

jög foga a^tav &en yttre Folien. Jpivac frebag lat

t)on till minne af iirifti libanbe brrpa beta ira):bcop;

pac på fin blottabe arm, od) om faren fot fnart Idfteé,

få uppref bon bem meb fina egna naglar, ^å ofta

bon babe talat något obetanffamt orb, i)cU. i)on en

bittet ort uti munnen till fin tungaé ftraff. ^n^ac

bag uppapabe bon fjelf tolf fattiga njib beraå måltib,

ocb ijwwt torébag tunUtabe bon becaå fötter.

Så nu många af benneå flagtingar forebråbbc

Ibennc allt betta ocb borjabe anfe bennc fem n''anftni

nig, fn>arabe bon bcm : <5^^''^t^t*'^" h<^^' j«3 bcvjat, ej

I^eUer nmnai* jag iTutct ^'ettci for cöer fluU. ^ag
bar beiTutöt i min ^}ål att ej aFta på menniffors
tctU tHen j, bet>jcn for mig, att jög må Funna
framl;årt>a t>eri.

3 ^ap.

<Dm S^anSt öirgitiaö rtöot orl) nöB.

3;n:anne år efter bcrr Ulf ©ubmarponé bob fid

S3irgitta en uppenbarelfe, bå JtriftuS tilltalabe benne,

fåganbe: 23egif tig till Horn, ty ter aro götorna
belöggta meö evuavteligt gult, neml. f>etgonen9

od) martyrernas blöt. 5^er Fan man genom
Ijelgonens fortjenilcr cd) påfxvens af!at Fomma
t)en genat'ie xvågen till bimmelen. Uti 7\om )lall

tu forblifxva, tills tu fett båtc påfxven od) Fej--

farcn. ^ci benna uppmani g, rufrabe fig S5irgitta

ftraict till fdrben (1346) od) anldnbe till OJom, men
fem albrig mera åter till fitt fåberneélanb. ^cn lefbc
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i 9xom måna^a år, rcfte cmfcing od) bcTofte nila htlx^a

frdUen i [nnbct, utniiufanbc ftcj ofiveraKt for gifmilb^et,

uubaftiöbct od) åtcrbållfambct; fa att rnftct cm henne

började alit mor ccb mor utbrcba ftg blanb fclfet.

S^m fallabcå en ganc; till famtal mcb pdfii^en, bå

-23icciitt.; alltrarlty]en uppmanabe ^onom att flotta påf=

irefdtet tillbafa frän Ttincinon till 0{om. ^a, hon låt

genom fin biftfaber tillfdga honom, att jungfru Tln-

ria uppenbarat for Sirgitta, bet pafrcen genajl ffulie

bo, om t)a;'. fcre till ^luignon. I^ctta aHni'^ ban bocf

icfe, utan flpttabc bit, men bog tverfcligen flrapt ber;

efter. Sphvaf ofabe» Sirgitta6 anfeenbe ej litet, få

att folfet trobbe, att allt, l}tvab l)on gjorbe, \xax l)enne

forefFrifTOCt af @ub.

Sreanne af Söirgittaé foner, ^err Äarl od) herr

SStrgcr, fommo 1370 att befcfa fin mobet i 9iom.

X^tt b!ef bmuc bå tillåtit att framftdlla be§a båba

fina foner for ben i)cUii,ci fabren. S3irger, fom »var

mera alln^ufam, t)abe fldbt fig i en fotfib mantel,

meb jvanligt balte, hå^i l)6fanfft od) alltvarfamt; men
herr Äarl, htvilfen »rar en mpcfet flolt cd) liflig jun--

fer, habe utfrprt fig på bet praftigaflc fatt, fom tm
tiben brufabcé. ^å fitt broft bar ^an h^^lébanb od)

orbenéfebja, od) ett filfa>erbdltc fring lifivetj men
manteln beftob af i)tla hermeliner, ijmiia iroro upp:

ftoppabe od) h^ttis t)tt^flc od) en fring ^alfen en forgpUb

flöda od) i munnen en gulbring, få att, bå t)err ^arl

gicf, flingabe bjellrorna, od) be uppjloppabe h^cniett:

nerna foro upp od) neb, få att bet fåg ut, fom om
bjuren »varit Icfiranbe. ^å pafn^cn betraftabc broberna,

fabe [)an till herr S?irger : 5)u åv t>in moims barn.
tlTen, fabc han till åavl: JDu år ett werlöens
bavn, 2^å fcll <^anft S^irgitta på fna for honom od)

bab om fpnbernaé forlåtelfe fcr fina foner. SDZen påfi

»ven Ipfte på l)err Äarlå balte od) fl.ibnab, fdganbe:

2itt båva <?cnnö tungö ^r^gt åv ve^an nog plå-

gö od) fyntöbot. ^'å ropabe (ganft Birgitta:
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O l;clige fft^el•, f?ilj F>onom från fynt>ert ! pag
xxnll nog fFilja Igenom fvån baltet.

Olågcn tib ()årcftcr bevattabc ^öirgitta, att Än=
ftué befvillt t)cnnc vcfa till ben t)e[i9a graftvcn. ^on
Inibe urjfiUbat [13 mcb fiuftig{)et od) ålbcrbom; men
Äriftué fn^acabe: ^wem öu u?al naturens t^öparc?

3ag f!aU gifxvö t>ig frafter ; jag jlaU fora Öig ött

od; tillbaFa, cd} xvara tiin vvåirtare. £iå bejlot

S^irgitta att företaga bcnna refa, fom oifå jEcbbc

1372, od> babe ^on i fitt fvUlffap fina twå [onec, Äacl

cd) S5iiöcv, fin bottet itatavina famt nåcjva fina nar;

niaftc. 2)0 ftannabc någon tib uti 5ceape[, hn 58ic:

gitta blef uiorbnabéfuKt emottagen af brottning Jo-
hanna, fem bå ftpcbe Uinbet. Sirgitfa I)abe tvål un-

tcnvifat fina foncc, l)uru be fEutle fcaba fcam foc

tirottningen, t)dlfa l)enne irocbcltga, fcban falla på
ina od) fi;pa l)enneé fötter, fom bå febwanja roar,

cd) S5irgcr gjorbc fa afroen. 5)?cn, nar l)err .Sarl

hahi l)d[fat brottningen, jleg Ijan bcifteliga fram oå)

fpftc t)ennc på munnen i ftdllct for på foten, till bofs

mdnncné od) fin fromma moberé ftora focf?rvi(felfe

SJJcn brottning 3ol)anna, i ftdllet for att tvrebgaci

ofirer ^an§ bjerf^et, fattabe fa mx)&ct bcl)ag till l)o=

nom, att bon ingalunba roille låta {)onom refa från
'

ftgj utan till od) meb forflarabe, att l)on irille taga

bonom till fin mafe. (Sanft 35ir^ttta intininbe roål,

att t»etta jngal«n(:'a Fun5?e ffe, eme^ctn t?crr Karl
wore gift od; l^a&e fin I^uftru ^emtna i Qvoovi:

ge. ?9?en brottningen fabc ftg ej fEota öerom, utan
t>ct ftiilk gå, ("om i)on voilk. S)å ficf <Bav.H ^k-
gitta jlor forg od) angflan, hirilEen tvHir få mt;cfet bttt--

rare, fom l)£rr 5?arl fjelf ti)cfte§ bafixm lujl till betta

bubbla giftermål, ^on tog bå fin tillflngt till ®ub,
bcbjanbe t)onom, att befria Ijennes fon från ett få

fiort brott. £)d) hon blef bon()6rbj tp f)err Äarl

fjuf'nabc ftrajct od) bog. 25rottntngen forjbe bonom

wi;cfet, od? låt på fin befoflnab begrafira bonom få/
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[om l)abe ^an maxit f)cnneo Utti od) man; men S5ir=

§[tta tacfabe @ub foc fin [onö cdbbning frdn brottet

odi) ben eiriga bobcn.

^crpå fortfatte f)on ftn tråg meb [tna anbca

f^ljejlaiiace tiU Sfrufalem, ber i)on på bet noggrann

naftc bcfoftc alla l)e;iga orter, oaftabt t)enneå ftelfa

bérjabe bltfira bradtig. Siftviit formabbe t)on att ijm-

sm tillbafa tid Ovom; men ftrart efter l^enneé ater=

fomft tilltog fjufbcmen.v gfomoftaft tpcfte l)on [tg haf=

wa uppenbarelfcr, od) t)6ra -Sratforen tala od) trofta

[tg unbec plågorna; anbtligen bog l;on 1373, [iuttia

ac gammat.

4 Map.

SBtb ©anft 5Birgittaå bob trär reban rpEtct om
fsenneé l)eligt)et fa fringfpribt, att folfct, for att få

fe od) rctbrora l^enneå af faftor od) ir»ator allbeleé m-
marglabc ^ropp, ftrommabe ttU @:t 2ar§ floder, ber

hon bobt, i få flor mi)^en'l)et, att lifet ej på twå

bågar funbe iorbfd|lag. ©lutligen feh^e bet, l)n?ar-

efter floftretå nunnor bet)6tlo trenjlra armen, fåfom

en ftor ffatt od) !)elgebom; bet ofriga forbeé {)cm till

©njcrige af l)enne5 barn , Sirger od) ^tatartna , famt

priorn i ^(hvaflra, l)unlfen n;iarit meb till Setufalem.

9^år fartpget lanbabe mb ©oberfoping, trär ber mpc;

fet folf forfamlabt for att fe od) iribrora bi^a l)eliga

afleftt?or. Spvaxt tåget ftannabe, famlabeé folfetrunbt=

om fring, od) priorn talabe ttll ta om l)enneé l)etig=

l)ef. -Då lifet nalfabeé Sinfoping, fom biffop ^Jlué

iemnte pref!er|fapet i l)6gtib6f?rubar famt alla ftabené

innetrånare taget till möte. S^et ringbcé t alla flocfor

od) fpelabcé på alla orgetiverE i flaben, od) en l)6g'-

(iblig mepa l)6ll§ uti bomfi;rfan. .^årefter forbeé lifet
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till 5Cabjlena mmnoflcjlcr, btvilfct <2^:t JBivgitta re;

tan före [in utrcfa l)atc fltftat.

^cn flcrc af SSirgtttaé fliij^titiqac od) tninticc

tr)cfte b(tta ej tvära neg jlcr i)t\^(x for benneé gubés

fruftan, utan »rille, att t)cn ffullc af pafrecn fanoni;

fcraS, b. IV. f. forflaraé for l)cl3on. C[)?ar.cia l)ar i

^ivditif cnjTatie bot ocffå, pa bet att rifet fEulIc åo^a

bon bcbetn att haftva frambragt ett bcigon. ^ata=

rina rcfie bcrforc ut nicb flera bref till pafiven om
benna [afen; men for ben tnMJl, fom ivar om \\\\\XC'

tval-bet, htnbc hon ej ivinna ftn anfofan. ^Dtakira ar

fcbnaue fdnbe» äter bub i famraa arcnbe, ocli blef ba

af pafiven nebfatt en bomftol af tre farbtnater, ^iviU

fa jEulle granjTa målet. X^å blef mprfet talabt om
t)enne» uppenbarelfer, henne» fpåbomar, l)uru l)on

flrart funbe igenfanna fpnbare på en fivafivelluft,

fom gict från bem; buru l)on babe ofta utbrifivit on =

ta anbar, o. f. \\\ dutligen forflarabe fig farbtna;

lerna ofivettogabe, od^ pafiven utfatte fanonifationen

till ben 7 SDftob.*) 1391. ^ela bagen fcrut liffom

ficlfiva ()6gtib§bagen ringbeö meb alla flofor i l)ela

jlaben. Tm morgonen gicf pafiven, åtfoljb af patri^

nrfer, biffopar ocl) anbra prelater, till flora fapellet,

fom tvär upplnfl meb Iju^ ocl) facflor, bel)ångbt meb
bprbara tpoier od) bcjtrobt meb ivdlluftanbe blommor,

^åfn^en t)6U ett tat, böner låfieé, ocl) Veni Sancte

Spiritus affiongS, ()TOarefter påfwen forflarabc Sir;

gitta for ett helgon, od) Te Deum uppfldmbe». ^ci-

gcn berpå Idfle påfa^en fjelf mefan uti @:t ^Vtti fi)r=

fa, fom ivar upplpjl af 30,000 lampor, utom ljug

od^ fadlor. 3;rcbic bagen utgicf pafacn for menig;

l)eten od) 1)611 uti banben en forgrllb bof, hvari han

fjelf injlref <B:t SSirgittaé namn blanb engarnaé od)

*) ^å benna bag ftrabeé feban 23ritmepan tiU S3ir:

gittaé ara.
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bi ofriga f)eigonené. 2(H bcnna praft foftabe 5000
bufatec. ^ennc^j ben, fom voavit åtivkha till 9icm,

fomitio nu tillbafa till ©irerige od) btcfiro ()69tiblii(cn

fJcinlaqciba 1393. ©rfebij?opcn fcån Uppfala, bi|?o.-

\\n, prcfrcc, ribbarc, \thi\t m, fruar od) juncifrur

från alla \^i^Ue nofbiflfa rtfona tpcro bå foifanUabe i

SÖa^ftcna. 2)e hcli>^a aflcfircrna trcro laggba t ert

[ilfaevffrin, hinilfct bar» af frca' biffopar in i fyrfan

cd) nebfatteö på boiialtaret, unber böner, mcgor, fång

od) mncfcn l)ogtibligl)et, ti) t)ar l)abe albrig tvarit„

något af påftren fanoniferabt pclgon i norben tiU=

forene.

£*et af SSirgitta i S3abftena tnrattabe floftrct ficf

nllt mer anfecnbe. Qn atlmdn ffatt af en penning

for l)war perfon t liela rifet anflogé till floftret af

fonung 3(lbreft, od) bet blef af ften uppbpgbt, famt

1394 bcgtibligen innMgbt åt jungfru ^avici od) ^anU
^Sirgitta, l)aMtfa berfore borbe fafom goba »vänner åta=

ga ftg rifet uti all ncb. Äloflerfolfet, t)trilfet falla;

beS 25ivQittuuv: eller @:t Srtrt>ator8-oi*i?cn, ut;

gjorbe 85 perfoner, nemligen 25 munfar od) 60 nun=

nor. 2)era>o reglor fabcé roara af .JlriftuS fjelf före;

ftafivabc for ®anft Söirgitta. £)e innclicllo forft, fafom

i alla anbra floftcr, Fyl^l^ct, lyt>tia& od) en frtxvil--

lig fattig^om. S^c^utom »rar fcrefJdfivet, att flo:

fterfolfet ffulle ligga på balm utan lafan, meb blott

ett plletacfe. 3"tet linne ftngo be bara narmaft frop;

\^en, utan enbafl en pllcffjorta, famt berofa^er en man;
tel af groi^tt avibmal meb få långa armar att t)eta

banben beraf gombcé. pannan od) finbbenet betåcfteS

af en mopa, ofaer bailten ett bantt larftåbof irac

fållabf. (Stctjla belen af bagen f?ulle tillbringad meb
böner od) [ånger, famt unber en fullfomlig tnflnab.

2}en ofriga tiben an.vdnbcå att idfa, jfrifa\i och fp;

tp all fpf,[cl6él)et n^ar frrdngeligen forbubcn. S;ill be

ftorfta bclgebagarna ffulle be bcreba ftg meb fafra på

iratten cd) brobj en [tor bel af året j?ullc be leftra
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wib faftematj oåi pa tm fri^ifna tibcn fir\%o be ens

bajt fi;ra mibba^ac i tvecfan fortära fött, onrtaré jfuU

le be lefiva af öronfafcc, fifÉ cd) mjolf. CO^en fcc

att_ påminna ftg [in b6bli^l)et, t)abe be alltib en lif;

bår ftåcnbe ivib ft;rf"obcccen cd) en graf uppfajlab i

fnrfan.

Utafalla floftec i rifct fom intet till få innffet an^

fecnbe fom betta. .ipit fÉcbbe årligen tfallfvu-bcc på

®:t Scitag bag, cd) många abetiga cd) fui-ftUc,a qivin»

ner, ^ttilfa roarit forfoljba af ctpcfan, innefloto fig

t)åt unban tverlben, fofanbc t fiojlcetå ftillhet od) i

aubafto- od) botcfningav fcvlåtelfe for fina brott, gl6m=

fPa of ftna olpdor od) ^tan frib od) fåUi)et/ be ci fun=

nat finna i iverlben. '

*

2)cia od) flera anbaftiga perfoner fcframentcrabe

cfomoftafi bctiibtiga belar af fin förmögenhet till ^ni)-

ftena flofter, bnnlfet beputom genom fongliga fororbs

ningar od) pelegcimcr» gåfiror famlabe en flor rife-

bom. £)et fom fiutligen uti få jior rnftbarbet, att

cfiver l)ela uorben inråttabeS for Sirgittiner=crben

mångfatlbiga anbra flcfter, l)n)itfa alla tvorbabeSBab;

ftena fom fitt m.obcrflofter. Whn genom benna ftora

tifcbom blef ofta flcjlerfolfet lcc!abt att ofirergifrca bet

forefBrifna ftrdnga lefnabéfdttet. (Sålunba finner man,

att unber flcjlreté rifafte tiber fcrtarbcé ber årligen

120 tunnor råg, 2i f:r ^tvetc, 288 t:r malt, 48^t;r

forn, 20 t:r fmor, 120 cpar, 300 får, 9 f?cpp. flåft",

100 lifp. o|t, 2 tunnor honung, ganjfa mi?(fet fij? cc^

allt annat berefterj bivarfore bet fpneé, fom bera3 fa-

fla ej t»arit ferbeteö ftrang. £)et dr oiffå ganffa fd:

fert, att berag ofriga orbeit^loften roib roi^a tiber ej

blcfifo bdttrc iafttagna. £>e vrdfbe florrc forfafelfe

od) fraft dn mcnniiTor tranligttuié dga, oct» pålabe

ofta tomma od) onobiga ofningar, l)ivarforc be ocffå

ftunbom foraftabcg od) bar, fom be i ofriga flcjlre»^.
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botbe ftg oftaft mångfaUbiga laftec unbec f!n;mteri od)

ffentjeligljet.

£)m fonung 2C(breft oc^ brottning

SÄargareta* -

1 ^ap.

gaftan Zibutt uti jTaget tt)lb 2:illmgc ha^e fått

'JTJagnué (gmc6 ttU fancia, fa tfac lifivdl icEe f)ané

rnagt ftabfajlab ofirec t)ela cifet, tp i bet fobm oc^

sscftca (Sivetige tnnef)abe SJJagnué' anhängare mvinga

jlott od) (aubji[:aper5 od) bcrigcnom uppfommo befråji;

biga oroUg!)etec od) fma!rig mcb Äonung ^ahm i

5Rorngc, fom iville I))etpa fin far. 2(lbccft bovjabc

oå\å att fnart åbraga ftg babc fclfetS od) l}en:ama^

citilja genom ftoferi cd) npa jfattcv, men if)mncr()ct

genom bet foretcdbe, t)an tvifabe S^pftarna. di I)eUec

!iabc ban förmått att återtaga @f'åne, ipaUanb od)

S3lefingen, utan tredrtom afftatt bem od) anbia lanb=

ffap till Sisatbemar, få att allaS sijdntan på ()onom

blef bebragcn od) ett atlmdnt mi§n6ie uppfom. §6c

att begagna ftg af bitta, htk Eonung ipdfan mcb en

jlarf notrf? frigsl)dr in i tanbct, od) fem ^an mån»
genftdbeS fann ani^dngare^ men ingenfidbeé fraftigt

motftånb, få framtrdngbc l)an dnba till ©tocc{;iolm,

fom l)an borjabc beldgra. ©itt Idger ha\)i. l)an tagit

på bojben tvib Äong^baifen, l)tpi(fcn dnnu beraf l)ac
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fttt namn. T)ci borjabe '2(lbrcft fnifta for fm fröna

od) fofte ()ie[p bo3 be fornima herrarna, mcb [)n?t[fa

ban förut [cgat i tnjtjl. Si-H"entnoiea jfebbe uti granfi;

fTanccifprfan, ber fonuni^ '2QbreFt i ett öppet bvef er;

Linbe, rttt hane tjenfceman ittofxvrtt öUel)^!!^^ of-

xt^evxvålt) mot rifets innexx^vrtiu-e, I^xvavrtf ftovt

mijuvoente mcUc^tt t^em oå) Foniing.n uppéom-
mit. ^ctta l)ci'0e wcil )lett mot I^c^Jtö xvil\a, ii^-

xvål evHiii<?e han fia, bafvoa felat Dovt, att ban
ej noQ bv^^e aHtvtt pa fina unt^evfatai-cs Flagomåf,
ej bellev »loij |U\xngeligeit ttUl>.°,lIit finc: tjeitfte--

mån, l)\vil?et fet l)Ctn nu lofwa^e att fnlleligen

förbättra. 'Ctll yttermera förtroende lemnat^c

bast alla iTotren nti rå^et8 l)ån^ev, från b^^'^*-"^

be)Tut han ingalunda jTuUe ega ma^t att xvi^a,

(Dm någon af råt>ct «?oge, få ag^e ej han, utan
^e fjelfvva, rv^.tt att xvai^a t?ej; eftertråt'are. •De,

fom fini\o benna ftera maijt, njoro biffoparna ocb tolf

berrar af rabet, blanb hwilhi macfaä iiar[ lUféfcn @?ar=
re af Softa, rtBmar)Teu Qni jTettilSfon SBafe famt
S3o ^'^'^^fDn ®cip, fom ipac beu md^tigafte ef alla.

@eban betta trär meb bref od) ff,oine'er befrdftabt,

ruftabc ft^ alla b,errarna ivdlbettga till "Jllbreftå bJflP/

få att J^afan forlorabe allt bopp om ivibare frami^ang,

utan ilbt freb pa bet tvtUfor, att b^ns fa^er, Ironnng

tlTagnus, llnlle bltfxva fri od) erbåila lifsti&s;

unöcrbåll; bxvaremot båte ilTagnus od) ^åFan
lem»lv^^e åt Honung 2Clbret*t alla fina anfpråf
på öxiierige ody öFånc, famt ^e|;utom betala=

t)e 12,000 marF filfxver loiDig, for b^vilHen fum--

ma \eytio tTorrtTa hnvav gtngo i borgen, ^å
betta fdtt befciabeå 5D?aönu5 ©mef, od) be 'Sivenjfa

flotten bleftro ofiverlemnab? åt rabet.
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<©m tjrcttttiitg iHargatrta.

jtommg SCaIbcmar Tttcrbat^ i I^anmai-f, ben;

famme, [om Jiavrat ^fanc, ipallanb od) S^lcftngcn frän

?0?at3nué <^md, i)aile trcnnc barn, Jlriftcfer, 9}?av;

Qarcta cå) ^x\i}ibcvo,. 9)?argnreta njar tngalunba fFon,

utan mcrflacib t anfigtot famt farlan^ulcn od) |larf

fa wåi till fjat fem frcpp; liivaban bcimcéfaber T;)U\Q^a=

be faga, rttt natmejt milnc.gtt ftg, ttå ten biltc*

te l;enne till qxrintirt. éom förut bcrdttabt dr, btef

t)cn dnnu i fina \\>äta åt trotoftvab nicb fcnung 5på=

fan, 5}?agnué @mcfi> fen. S^etta giif ocffa, oaftabt

alla {)inbcr, i fuUbcrban, od} beraå brcllcpp firabcå

1365, fd att 9}?ar9arcta bar ©trcrigeé od) ^JiorrigcS

fronor på fitt l)ufnHib reban tvib 1 i nré ålber. Unbcr

br6(loppé()Oj5tiben bog l)fnneå brobcr jlriftofcr, l)»vars

igenom t)on meb fin fiifter dfrcen blef cnfam arfuMngc

tiU S^anmarf. ^on fdnbeé nu meb fin man tid Ocor;

rtgej men fem ben tvär mndet ung cd) barnfiig dnnu,

fatteé en bofmdfiarinna ofn-er benne, cd) bet nar fru

5!}?drta, botter till @:t SSirgitta. 5poé l)cnx\i u\ipte

brottning fWargareta upp tillfammané meb fru ^ctx-

taé botter S^gegerb, oå) fem bemdlta fru n^ar mpcfet

ftrdng, fd ftngo brottningen od) jungfrun ofta fmafa

utaf famma rio, od) férbtef bem emellan allt feban en

ftabign^aranbc rednffap od) tillgiftven^et.

^å fenung 5öalbemar bog (1375), btef priné

£)lef, 9}?argaretaé enba fen meb ^dfan, utn^alb till

fonung, men, cmeban ban dn tvär ett barn, ffulle

SJJargareta féreftd regeringen, j^em dr bcrefter (1380)
bog fonung ^dfan i DIerrigc, fd att ?D?argareta dfs

n'cn ber blef fin fonå fermpnbarc. (Slutligen bog
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bcnne Olof fjetf (1387); oc^ faiebeé di-fbe SJ^argareta

efter f)onom båbc CRoccigc» cd) S^anmacB vihxi; cd)

fa]lån anbra prinfar dfircn cfterftråfaHibc bf^a Idnber,

få triste iihvai S)?ar,qaceta att utcfrdnga bemj fd att

bon bibct)cl( mcb fiaft cd} fötfrdnb, i)\va'!) t)oii ect)åUit

af fobfct od) li;cf«.

Äonung 2{[brc!t dtffabc ej mwcf et be boga ()erracj

na for be tirdngélagaré jfuK, fem be foreffnfant t)o=

nom. ^an anfcctccbbe fig becforc åt fina laubémdn,

SJvffacna, brog många fabana in i rtfct, cd) gpnnabc

bem fd mwcfct l)an fcvmdbbe, ^dcoftrec flaga tråca

gamla fi-onifoc mpc!ct, fdganbe: cttt el^o, '(om Fom
från ^yiilan^ cd? hint^e ^anfa cd) fjnnga,

flvaji-t f^iiUe h^n t^afxva 100 mavF^ l6t>iQ od> }:ap:

pov met) fovgyllt^a FlocHov. 2tnt)od: Hy^latna
wovo af vinc^a l)åv^om\z, få ^«Urtt>e Fonungen
t)em foi* morbrof eller frånt^e, for att i^ertgencm

gifvvct ^em mera anfeent^e, cd) t?affö tern alla riFa

giften i landet. £D?en be inl)emff'i borrarna reeber--

fovå fdllan någon nab, Hfwtn leb allmogen mpdet,

ti) bet Spjfa Frigéfolfet, fom infom i lanbet, bcgicf

ftraffloft be ftctfta trålbfambeter, fåfom en gammat
fång férmdlec cm btw Spffa fneftcnå l)uferanbe:

?^ic! han fogcrbofa meb pilar uti,

2^å f?uUe ju bonben till ffoga flp.

(gpdnne i baltet cd) frufabt bår,

Sioftabt fiwdib, flålbanbffe reib lår,

9\ibcr i gårb cd) gdr i ftuga,

Söill ben fattiga bonben truga.

"Jpuftru, l)irar dt bin unga l)6na?
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"£)cit fJaU bu ej långrc for mig tona *)

!

"8i9v.]cc t)on gomb unbcc banf eticc pall,

"Sdc {)enne fram incb nggeu all!

"^ac bu ej mer ån m enba gaé,

I "I)cn jfola wi ()aftra i qmåU tiU fråé!"

^vin låter upptanba trål femton Ijué,

£)d) briif er od) jJcalar i fullan bué.

Set månbc be dbla bonbcr fcrja,

Ztt legobrangar jTif tcf uppborja.

^araf uppfom ett allmänt f)at mot St)jFarna,

l)\v\iU af folfet finge bdra ofnamnet (Dörpcii*.

Äonungen ofabe bctta mipnoje dnnu mera bert=

genom, att l)an förbe ett [d praftfuUt odj Ipfvinbe l)of,

att l)ané infomfter bcrtiU icfe ivoro tillrådliga. 2}er--

fore nobgabeé han ofta pdldgga folfet ni;a j?atter,

l^n?ilfa iroro bcm tngalunba bel)agliga5 cc^ bd täta

ci förjlog, idnabc ^an penningar dn nf ben ena dn af

ten anbca.

So Sonéfon ©rip ivar unbcr benna tiben blif;

tvcn en mdgta ri£ ocl) ipdlbig t)erre. ^an n^ar lifa;

fom en l)ufnnibman od) anförare for råbet, od) inne::

!)abc ndftan alla flott i rifet. Sa, I)an \i\u fd mdg=
tig, att !2(lbreft ej ivdgabe göra l)cnom emot, men
S5o Spnfon bcremot utffref od) t)6U hcrrebagar utan
fonungcné bdbc »vilja od) ivctfTap. 5>e anbra l)oga

herrarna aftabe ej ^eller fonungené eller ndgoné bub,

utan borjabc bcfdf!a i)\vat od) en fina gdrbar, od) lef=

be ber feban efter eget gobtpcEe. ^d betta fdtt upp=

{"om ett fuUfomligt fjelféwdlb, od) t)irar od) en, fem
egbe magt bertill, forofrcabe oftraffabt be \i6xfui brott.

Wlatt§ ©uftaféfon morbabc biffop ©ottffalf (1372)
wtb SinberdS i\)tU, od) cahatt prefterjfapetå ir»dlbc

^) Sono, b. w. f.
bölja.
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cd) bannlpéntticiar (cb bcrtne intet ()åtbare jlraff, im

att han, fju åt bcfcftcc, gaf nagm egenbomar ocf)

pcnnin^iac tid 2inf6piiu]6 frrfa. Jöo 3on6fon ©cip

fjdf, iipptvinb afrafanbc freai-tfjufa, moibabe vibbarcti

åavl 9^if[a^ofcn govla infor l)6.vi[tarct uti jSranfiffancf:

frrfan i 8tocfbolm, od) bet borattivo ej, att na^^on \vå-

cjat berfor tilltala eller pliftfalla tj.Miom.

€å fortfor rifet att gå trinb for tvåci till [itt for^

berf, men meft lebo bonberna b-uaf. 2)c§a »roro an:

tingen prefterfiPapeté eller abelné tanbtbonber, eller

!rono=f?a;tcbonber. £)e forftnamnbe iroro minfl liban--

be, cnieban fi)rf'orna od) floftren bebanblabe bem meb

mera milbbet, an t)errarna, fom ftunbom banbterabc

fina unberbafivanbc fom flafnar. SJ^cft od) tvarft

Icto fronobouberna; tn be blefivo ofta oforrattabe od)

pluubrabe, få ival af fonungcné fogbar, fom anbraj

)-nen be b^^be ingen annan att fcrfirara fig, dn la;

gen od) fonung ^llbreFt, af bivilfa ingcnbera något

formåbbe. £^å be fcmmo till l^Clbreft, bebjanbe: Qbte
hei-f Fonung, i^affcn of; vått, froarabe l)an: 3d)
Fc:t nid)t bettern, min lene *) ^mft, meb banlfet

firar bonberna fingo gå bort unber t)ofmdnnené åtloje

od) begabbcri.

4 ivaD.

<©m ^VbvtMQ oc!) i^avQuttaQ stritr.

Set mdgtiga rifébvotret- S?o ^o"^'"'^" ^"^Ö 1386,

od) lemnabe efccr fig ben ftorfra formogenbet, fom nå:

gon enfFilb "Stvenff man bar dgt. Uti forldning eller

forpantning innebabe ban foljanbc flott: "Stoitbolm,

^fJpfoping, Äalmar, Sffiiborg, Oiafeborg, Saivaflel)ué,

") D«g t^'^" f^i (>iefp^v »tirt t*rtv« t)rang.
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Äorébodn, £)re[tcn, Dppenileit od) Oiumlabor*^, iemnre

alla tiU ndmnba flott l)orant)e tait od) lanbffap. 5)t=

tccUgacc agbe l)an flora egcntiomac ofiDcratlt uti t)e(h

rifet, bclå fom arfivc;, bclå fom aflinqco(ob3, od) fatt

man c\6ca \U] ett begrepp om t)an(? rifcbom på [6é=

oren, ba man l)6r, att han tejlamenterabe bort 115,000
lob filfirer, utom be reba penninganui. Sill forwa(=

tanbe af all benna [in ccsenbcm fatte l)an tio be foi-ndm:

fta herrar uti rifet, blanb bunlfa marfa"? ttvdnne bi^

ffopar, riBmarffen (5-rif ^jcllofcn 5Ca*"e, 2t[got SO?ané=

fon (gture od) Sorb 25onbe, i)\v\[h\ ffrajct tog o l)an6

flon od) cgenbomac i fonvar.

9?ac nu S5o ^onéfon irac boi>, tt)dte fig '2flbref"t

itara befiiab frän en ftarf motftånbare od) ett ftort

hinber i fina forebafn\inben. ipan pdbbb berfcre, att

hivart trebje l)emnian af fa n,\U bet anbeliga fom bet

iverlbäiiga frvilfet ffulle inbragaä till fronan, od) bor^

jabe flract att meb iualb utföra fitt uppfat} men l)dr:

af uppretabe» dftven mot honom l)6ge[igcn abcln od)

prefterffapet, bnjilfa förut ej få fpnnerligen [ibit. ©om-
liga foro uc lanbet; anbra, i fpnncrl)et be, fom for;

ivaltabc So Sonéfoné qunirlåtenffap, forfwarabc fig

meb n'ålb på fina befdftabe garbar mot fonungen^o

tillgrepp, od) en fa jlor o|åferl)et uppfoni, att nd)lan

ingen trågabc gå utom borren. (Slutligen borjabe be

att fe ftg om efter utldnbf? l)jelp od) follo meb fitt

trål på 5)?argareta, fom nu reban irar herrffarinna

båbc ofwer Olorrige od) ^Danmarf. 2Ugot 2)?ånéfon

ofroerlemniibe forfl åt l)enne ^refteit od) Dppenften i

^fijeftergotlanb. ©trapt bercftec blef l)on af alla So
Sonéfoné teftamentarier iva b till brottning, l)iraremot

l)on gaf fin fonunga=forfd6'ran, fom innehöll, att fly;

va vi^et cftev tej^ lag, att låta alla belyalla ^cvas

privilegier; att bjelpcj t)errarna mot !3(tbi-etX

f^amt be^utom några gpnnanbc artiklar for teftamenta^

rierna. »gom betta frig l)Otabe blifiva farligt, fa famlas

be 3Ubceft tiilfammané från Spfflanb en ftoc £rigél)dr,
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J)n)Ufen li)j!e af pra!t, grannlåt oå) många prinfar,

l)ecti9ac cå) c^rcfiDac. Spffarna fSdto oå) tofirabe, att

f)war cd) en |?ul(c flå tre @avnj?ar, ef)irar f)an fum
be tcdffa bem. 7lihtdt fje(f tcobbe fig träta allbcUé

fafer om fcgcrn. ^an utfajle [tg att ej npttja fm
mo^a eller Isatta, fom bet bå fallabcé, innan t)ati

forbrifant CO^argarcta. S^an fånbe benne ett flere aU
nar långt brpne, att berpvi l)n)å§a fina fapar od) nås

lar i |!å(let for att regera, cd) talabc beftdnbigt f6raft=

ligt om {)ennc, fallanbc henne ån for Fonung 23ivaf

=

los *) ån for tltunFet>ejan, emeban bon beffi)ll=

bcé for att l)af\vci abboten i leoro till ålffare. ^ax-
gcireta, forfigtigarc, njifabe intet ofaermob, utan brog

fig fjetf unban , men fatte (5rif Söafc till anförare

for fin l)år, i l)n?ilfen afn^en många ^anjlar fun=

no6. £)ennc Scif n^ar högeligen uppretab mot "2(1=

bre!t. (5rif babe nemligen en botter nnb namn (5li=

ftf **), fom wat nunna i Siiéberga ftoller. Qn SpfP,

S5ernl)arb ben långe, f)abe bcrifrån bortrofwat henne

od) ffpbbabe6 af ^Ibreft mot fabren. Ärigé^årarna

mötte f)n^'ii'^^'it'ra på 9fpcfelången brcbirib ^alFoping,

od) Scif Söa^e uppflållbe fitt fol! få, att be l)abe ett

mcraé framfor fig od) 9)?6^ebcrg på ena fiban. dlci-

gra blanb be atbrc afråbbe 2Ubre!t från att anfalla

©njenjfarna i benna ftdllning 5 men ©erbt ©nafen^

borg iemntc be pngre 6f\rertalabe fonungen, att ingen-

ting jiulle funna p honom emot. 2(lbreft trobbe

bem, bubbabe @erbt (gnafenborg till ribbare, gaf tec:

fen till anfall, od) tågabc berpå neb åt balen, for att

gå ofirer mcraCct mot ^aenffarna. OJfen be flefte af

Spffarna blefivo qroarfittanbe meb fina i)å'\iax uti bet

gpttjiga tråflet od) blott få fommo cftrer, hailfa efter

en l)aftig, men fort ^Irib blefivo cfrcerreålbigabe af

©n?enfJarna. Se^a jfpnbabe feban att angripa be

*) 2>. w. f. ^yvios.
**) 2). x-o.

f.
eiifabet.
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éfnga Spffarna, i)mlt\ reban troro fcmnc i full corb^

ning. 2!)en nnflagne ribbaren, ©crbt ©nafcnbcr»], l)a=

be flptt iblaub be forftaj cd) ha nu ^flbrcft, fprtngan;

be ångertfuU-()tt odj bit, trajfabe m af be gamle, fom
afcåbt i)onom ifrån ftriben^ uibrafl l)an meb ånger:

<D gvrtuev, gröuet:! tratte id> &it gefolget! (@ub:
be, gubbe, cm jag t)?6t bina i*åt> ånbå!) 9)?en f)an

fåg fitt oforfrdnb fcr fent5 tp (5rif 5öafc ^abe reban

rounnit en fuUfomlig fcgerj fonung ^Ilbreft fjelf, bané

fon, priné (?rtf, cd) många båbe <£trenfra oå) S#oi
^errar blcfivo tillfångatagne.

2t[breft orf) be ofriga fångarna forbe§ tiö gobofe,

ber brottning 5!}?argareta n:>ar bem till moteé. ^^^u

tpiJte l)on [ig a^ara bm magtigajle, cd) brcf berfore i

fin orbning ba\u-jel)anba begabbccier meb ben fangéliv

be, forfirarolcfa fonungen. JSlanb mpcfet annat hU
bon fatta en lyåtta meb nitton alnaré långt flvip

på TTlbrefty bufaub till bdmnb fcr ^ané f!n;tfulla lof=

fe 5 od), emcban i)axx förut habe begärt t)enne tiU gemål,

få låt bon nu lågga ^onom i fin fdng, men bunben
båbe till bånber od) fötter, ©lutligen forbeå ban cd)

banS fen till 2tnb[)olmå flott i ©fåne, bcc be ^oUoå

inneflutna i fdfert fångelfe.

5 ^ap,

<Dm lE^ätttWénttm oc!j iääpplmgemortiftt*

3 Snfflanb, lifafom i »Stverigc, lefbe be abetiga

herrarna på fina befå|!abe borgar 5 be Ipbbe od) fruf;

tabe ingen, baarfen lag eller fonung. ^åt be be;

^cfbc penningar eller anbra fcrn6benl)eter, rebo många
utaf bem ut meb fina bewapnabe unbecbafroanbe, od)

,

aftdiii ei, brt^ilf^n be ofaerfollo, allenafl be funbe mn=
Ra något bDte. Serfore brufabe be i fi)nnert)et att

lågga fig i baf håll for fopmannen od) bcraä föror, famt
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bclé meb ttålb, b«(å unbeu oratftuifa foreiranbningau

bemagticia fic; bcfaå batc iraror crf) penningai-; ocf)

babc betta rofirevi iviba mec inrotat fig i Si;f?[anb

ån annorfräbe-?. 2i\ bcnna ccfaf gjcrbc naqra blanb

bf benraranbe hanbeléftabcrna ettfccbimb finé emellan,

fltt meb ^emeiifam nia.iit fl"pbba ben ^emenfamma bau;

beln. 2}etta fallaeeé ^anfef6vbmit?et^ ccb uu\[d^ i

början cnbafl af Jpamburg cct) l^iibecf, men fmaning:

cm upptogoé flera berutt, fa att flutlicien nåflan alla

{)anbe[érråber fring £ifterf)6n t)orbc bit. Jpanfeftdber-

na l)abe fina faftoricr od) neberlagéplatfcc cfivcratlt;

od) bemågtigabe fig bpmebelfl all l)anbet, bamrigenom

be fcmmo till fa fror rt!eboni, att be ofta förbe l}drba

oc^ Idngavuija fricj meb be ncrbifPa furftarna.

©enom tc^a ipanfeftaber» ()anbe[ babe en mangb
Spii^ar fommit att befatta fig i te (£a^enffa banbelS:

fiaberna, t. er. (etocf -otm, "ScberBcping od) Äalmar.

ö)enom iitn pnncft, fom 2([breft wiiaii Spffarna, in=

locfabeé dnnu flera, fd att be utgjorbc en betpblig bel

af fiåbernaé inneivdnarc; od) uppfom bcrigencm cfta

t)at od) afuub mellan bdba folffiagen, t fpnnerljet un:

ber friget mellan ?^^^cgarcta od) !?(lbre!t; tp »Siven;

ffarna t)clIo ?J?argaretaé, men Spffarnc, '^rtbrcfté par--

ti. 5 ®tocf[)Plm, ber en Si;i^ befattning innebabc

flottet, ftngo SD^arna ofann-banben, od) bibebcllo fta-

ben åt fonung ^(Ibreft faftdn ban aar fangen. Se
faltabeå af brottning 9)?argarcta meb fpcnamnet ^ctte-

bfot>ei*. Sefa fruf tabe, att be <Sroen|fa. borgratna

ffuUe ofa^erlemna \ia\^in dt rdbet od) brottningen 5 i)rt>a'

ban ^dttebrbbcrna gingo beftdnbigt i fina b^i^^^^ff/ "C^

cbwar be mötte ndgon -gjreniT, caKabc be bo^om fors

rdbare od) gdnt>o b''ii''i^ anbra oqadbiné=orb. Så
bdraf ett allmänt uppror boll pd att utbn)ta, blef me=

nigbeten fammanfallab till (s:t ©ertrubå ©iUefluga *),

') gdg i boniet mcUan .Kiubjlugu; od) v^a^attmaii:

gatorna.



121

bec borgmajiiue odf) tåb fiiftabe hm förening, citt ingen

jfuUc få fala itla om fuujiar, ribbacc, fruar, jung?

fruar, ftabcr eller någon; od) ©ttjenffar od) Spjfat

frouro ^waranbra en bejldnbig wånjfap oå) broberjlap

cd) att ijåila ttUfammanö, et)njab bem oftverginge.

9)?en bet brojbe ej tange, forrån ^åttebroberna

l)emU9cn ofirerfoUo od) fangjlabe ttrå ©irenjfa borga;

re, getter ^iukning od) "UlbtiU Äarlpon. £)å borg=

måfiaren SScrtit S3run fåg bet, flagabe i)an, att

fla&cne botgöte fBuUe liM fåt>ant ofujetvoålt),

orf> I?an ej åqa magt ött tjinöra t>et. Wlin en

af be St;ffa fncftarna, fom l)6rbe bet, flotte borgmå:

jlaren om!uU, flög t)onom båbe b(å od) btobig, lebbc

l)onom tiU flottet, ber b^^tt blef faftab i tornet tiU be

ofrigaj od) ivar bet liif ©renerot, en blanb ^åtte^

broberna, fom fornåmltgafl uppfommit meb allt betta

forråbcri.

2)å ©roenfFarne fingo i)ota Ufa tilltag, tvåpna;

be be ftg alla od) gingo upp på ©tortorget; famma=
lunba Spffarna. fOZen, fom ©roenjfarna woro tviba

manjlarfarc, [ofte ^lajfarna att meb en falfE forlif:

ning ffingva bem, men be UUo ej ben gången bebra=

ga ftg, utan gingo upp på råbjlugan *), od) frågabe

:

I?x»ftvfot:e man ej fotrfauit efter flaöens lag meö
borgvarna, ntan låtit ^ctflci tern uti fångelfe o-

l)ort>a od) o&6mt)a. S)?en råbéberrarna itcarabe, att be

ej trifte något onbt meb be fdngflabe, od) ffulle flap=

pci bem lofa. ©crpå fammantrabbc om lorbagcn 30
<ött)enjfa od) 30 Spf?a mån på råbftufroan, od) ins

gingo ber ånpo ett forbunb om enighet od) frib, b^^il-

fct forbunb bcfråftabcg a omfe fibor meb bpra ebcr trib

(3)ub od) jungfru SQiarta; od) n?ar berefter lugnt i jla^

ben b^lrt lorbagcn od) [onbagcn.

') Oiåbflugan trär ben tiben betagen, ber borfen nu år.

25el. II. 6
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Unbct benna tiben 6fr?crtabc 2(lf ©renerot od^

^attebcoberna, l)uru be ffuac funna förgöra ©roen:

ffacna. Dm qwåUen, feban aftonfangen njac IjaUen

ocl) jlabéportarna flangbe, famtabc ftg Spffarne ^ems

ligt, men bewapnabc, i gillcftugan, od) bera6 borgma=

ilarc gingo fram od) tillbafa mellan giUej^ugan od)

flottet, od) tabc tab om bet forrdberi, fom feban

ittforbeå. S bagétjuSningen om manbagémorgonen
^anbe ftg, att en gammal man, fom gicE mellan f!or=

Iprfan od) råbflugan, t)6rbe någon tala berinne. ^6c=

unbrab går l)an in od) finner några Spffa l)errar ber,

l)w\[h\ befallbe ^onom att titlfdga l)e(a råbet att fom=

nm fppnbfair.t upp på råbt)ufet, innan dnnu folfct

börjat gå ut på gatorna, tn tit ttore ett angeläget

arenbe forefommet, fom tarftrabe bera6 oftverldggning.

5D?annen gjorbe få, men fnappt n^oro några af bet

©irenffa råbet fomna, förr dn l)an fåg 60 betrdpnas

be 2;i;ffa fneftar uttaga från flottet riU torget, ©ubben
fprang bå in od) njarnabc bem, att t)e tTuUe t«ga fig

till xcctva fot forråt^ert, ty ine¥tavm fommo be--

vv«pttrtt)e från flottet. Wlnx '2tlf ©renerot fabe,

att t>ert gömle mannen tet>t»e fig f>6g|l: oforflått;

tigt, l)UH-irpå i)an fdnbe l)emligt ett bub till fneftacs

na, att be dnnu ffulle gcmnia ftg på flottet. 9}?en,

tå om en flunb alla råbgberrarna tt^oro fbrfamlabe,

fdnbe l)an bub båbe till flottet od) gillcjlugan. 2>å

fommo från flottet 60 fncftar od) från gilleftugan njdt

1000 Sp^ea borgare, alla n?dl betrdpnabe, upp på

torget. £>å ©n-^enffa ^errarne fågo be be>»dpnabe,

forftobo be, att bet gdlbe beraé lif, od) fabe, att t)C

wal fovtr l>at>e l^ort ^åt:iant, men I>at>e t>o(f ej

xvelat tro t>et. 2(lf (^renerot firarabc, att el)0,

fom mente xoål meb fonimgen, jTuIle finna t>et5

ta fatt. Stllifa befalUc l)an att iipplåfa lijlan

på &e anflaga&e. £)å upprdfnabeé ber pcrfoner,

fom rcban fot fpra år feban n?oro bobe, tx) få gammat
»var liljan, od) SpfParna babe reban bå rcelat motbrt

^tvenffarna^ men_fonun9 Tttbceft titldt bet ej.
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<gcbrtn be troro uppråftiabc, fattabe fneftacna

bem i baltet odj jTdpabe bem till flottet, bit ocffa fle:

ra anbra frän ftaben fcrbe^ od) marterabeå cd) plå:

gabe^ mcb trabfagar, att be ffulle bcfnitna pa ffg

fjelftra n-igot forrdberi mot fonung ^dbreft; men be

påflobo ftg alla tvära ofFplbiga. :I^atletl berpå, tiéba^

gen, blefn^o tre blanb be @reenfFa fångarna brdnba.

<^eban gicf 2((f ©rencrot om natten f)em[igen upp
på flottet, od) lofirabc t)6fn)ibémannen berftdbeå {)d[fj

ten af be fångna^ egenbom, om f)an roille genaft [åta

brdnna bem. ^å blefwo alla be fångna Iierrarna,

wål 60 tillfammané, utUbbe 06:) Faftabc t båtar famt
ofiverforbe till Jidpp[ingel)olmen *). Der inltdnqbeå

be, t)årbt bunbna, uti ett gammalt trdbl)uö ; en preft

ffriftabe bem, od) !)an bebprabe f)eligt, att be troro

offDlbigc till bet brott, for i)\vilht be li3oro fdngjTabe.

^dttebroberna aftabe bet lififdl ej, utan tdnbe elb på
l)uet, od) blefa^o få be olndlige fjettrabe mdnnenia
lefwanbe innebrdnbe. I!)(tta fTebbc natten mellan tin

11 od) 12 3it"i 13S9. 2>agen berefter fom ett få

flarft torbon od) ftortanbe f)dl[regn ofirer @rocf[)olm,

att alla trobbe, bet båbc fol! od) ftab fFulle forgåé,

od) ingen n\igabe gå utuc l)ufen. golfct tncfte fig

t)druti fe ett tafen till t)immelen6 mipi)ag od; n?rcbc

éfnjec ben forofreabe illgcrningen.

6 ^cip»

Äonung liibtdii fldgtingac od) mebl)åilarc t SnfFs

S[afiil)olmen fallabcS ben tiben Äåpplingebolmen,
od) wav adbeleä fringfluten, tp ett tt^attenbrag

gicf från ^^Xufartorgéreifen utefter lilla trdbgåibé^

gatan ut i D^orrtlrom, l;n?i(fet feban blifwit [mås
ningom igenfpUbt.
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lanb utrupabc nu en ^op Faparc, l^tuUfa bocttogo alla

©rocnffa, 5'?orcffa orf) £)anjla ^anbel6jfepp, oct^ plun=.

brabe flranbbpggarna. £>c fallabeS Sctatiebrobcr

,

cmeban bccaå egentliga goromat ffuUc voata att fotfc

@toif!)o[m mcb Ufémebel od) oiftuatiei:, ellec, fom l^it

bå benamnbeå, fctalier. ®c troco i focbunb mcb
^åttcbroberna oé) [eglabe alltfa upp genom DfZorcfirom

i 9J?a[aren, bet be oftvecallt {)duiabc od) ptunbrabc

^Itcdnbecna. (Snfoptng od) 2öeflcråé bcanbeg od) ba

bonberna famlabe fig irib SliUingc fi;rfa, blefroo be af

Setaliebcobecna pnfeltgen nebt)uggne ttjib SSonbeberg

cUcc (Sfabebecg, fom an i)at fitt namn bcraf. ^tfroen

ginfoping, 9)?atmo, ^clfingborg od) flutligen SScrgen

blefn)0 af in^a fcibvtarc uppbvd^be, od) bcpbbc be fig

om ingen ting, t)n)acfcn fonungené magt ellec bij?o;

par6 banntpéningar. 5!)?argaccta utcuftabc xthl en

écigébdt, fom, unbec anforanbe af 2(brat)am S3coberé;

fen Sjut:l)ufn3ub od) ^(Igot 5D?ån^on Stuce, fJuUe be;

lagra @tocf()otm 1393, men ^cctig 3of)an af WledUn^

feucg fom meb en flotta od) unbfatte jlaben, få att

belägringen måftc uppl)åfivag. låret berpå 1394 fEul=

le Setaliebrobernaå onforare, måjlet ^ugo, meb åtta

jfepp unbrdtta <5tocBl)Olm, fom åter leb l)iingerén6b ;

men, bå i)an af ftormar blef uppebaUen till fent på

l)6ften, få l)dnbe bet fig, att bané flotta froé fafl i

^drgårben. ^an forftob, att l)an ej ber jlulle få

wara i freb for ©ivenfParna, brog berfore alla fartp:

gen tiUbopa, bog9 timmer på oarne brebtrib, od) upp;

förbe beraf en rodgg runbt omfrtng ffeppen. 2)enna

n)dgg Idt l)an ftunbeligen ofrocrofa meb itjatten, fom

ftra);t tillfroé, fa att nniggen blcf fom ett tjocft iébcrg.

@å fnart ©wenjBarna fornummo, att Setaliebroberna

ftufit fafi, ffpnbabe be bit for att förgöra bcm. SO^en,

fom be icfe funbe fomma ofircr iéraatlen, få upptim;

rabc be i ftorfta i)a\l en få faUab Fatt, b. tv. f. ett

torn, fom på rullar funbe ffjutaé framåt. 2)å mdjler

igugo mdrfte, att fatten roar fdrbig till anfall, Idt

^an natten förut l)cmligen fåga fonber ifen utanför
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fm trall 5 od) t)abc l)Cin l)ari fa flor [pcfa, att eftcc

fågningcn fcoé bet litet cd) fno foU mot morgonen,

få att intet fpår fpnteé efteu l}an§ nattliga fotcl)af=

tranbe. ©njenjfacne ftego nu upp i fin fatt cd) bot;

iabe jfjuta ben framåt, men Setaliebroberna f^obo på

fin iéiuatl, åffåbanbe lefcn. 9?ar nu UtUn fom in

emot fFeppen, brafl ben fågabc ifen unban, cd) famn
meb allt folfct fjon! neb uti fjon, cd) forgirfg, men
Setaliebroberna frojbabe ftg, ropabe cd) ffrefo fa^,

Faf3, t*a|3, åt ben fjunfanbe fatten.

(5ftet benna ch)åa forlorabc ©tt)enffarna allt mob
att n)ibare angripa mdflcr ipugo, utan bå iélopnin^

gen irac förbi, fom i)Cin Ipdligt meb fin unbfåttning

tiU @tocft)Olm.

7 ^ap.

<Dm läalmate kanton.

^å betta fått Icbo alla tre rifcna ganffa mpifet.

SJ^argareta formåbbe ej fufiva jpanfejldberna ocf) tt^a

funbe ej befria fonung !?(lbrcft. (Efter många forfof

till forlifning, floté ånbtligen freb 1395 mellan 9)?ar;

gareta cd) "Ulbtdt, på bet anlfor, ött 2(lbreft met)

fin fon €rif fJuUe flippa utur f«tigelfet; men
^eremot fBuUe &e inom tre år cintiriQm betala

till brottningen 60,000 marF lot>ig eller ocffå

lemna^tilt l;ennc Qtoctljolm cd) öffögö fig Broe--

irige, "iitta blanb ^anfeflat>ernft gingo i borgen
for uppfyllöntJet tjdrcf od) mottogo for^enflull

6tO(fl?olni6 flott i fin \våvt> iinticr tiöen. ^å
bepa irilfor blefreo flutligen ^^flbreft cd) l)ang fon be^

friabe från fin fångenffap. 2(lbreft for till 9)?ccflcn:

burg, men l)ané fon till ©ottlanb.

^ii>an brottning S!)?argarcta fålebes? fått mera
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lugn, lät t)on 13P6 titi fm ffterträbare uti atla tre

rifena utanilja orf) t)i;lla l)ertig Srif af Pommern,
fem wax l)enncé fpfrerbotterS fon. Spän t)ette fcrut

Äifnrif', men på bet t)an fPutle btifam mera dljfab,

Idt SJiargareta forbpta betta namn ttU (5rif, ^njilfet

»var mera funbt uti norben. ^an afgaf bfremot fin

fonun(.vi=fi.nf>ifran: 1. Titt bibel)åU.a. en i)vcav xvit)

t>ef} pvirilcgiev ; 2. 2ttt ej wtctn IciQa bom någon
iiatxx, 3. Crtgct Sixten tTc v till rå&6bei*rar i

©vi^evtge cd) oixvevlenma iTott cd) lön åt &em.
4. 3cl:e minima Frcncn^ inHcmfier; ej l;>eller på--

laggrt nya )latter annat ån i höntelfe af Ftig.

21"ercmot blef crtfa feban bejTutabt, att måncia af be

unber ^Ilbreft» tib forlcrabe ev]enbomarna fPulIe åtcrs

ftddaS till frcnanj abelné befdftabe \lott jfulle rifu^oé,

cd} mera bplift, l)n^arigcncm brottningen^ maft ofabeé.

Qtret bcrpå (1397) fammanfallabc I)on i Kalmar
en l)errebaq från alla tre rifena, od) blef dnU fro;

ning ber firab ben 10 ^i\\\. I^cn 20 berpåfcljantc,

eller 9)iargareta? bag, b[ef ben få mpc!et berpftabe

Bc5lmai*e=Unionen afftutab ed) befn^uren. ^en in;

net)oU: 1. 2(tt aUa tve riFenc (fulle exvåvteligett

wava forenc^t-e cd) hafwa en Honung tillfömmöns.
2. Vly ^cnunq, f^ulle wciljas af ölla tre vifenas

forena&e råt> gemenfctmt od) cnt>trögtigt; men ej

öf något vife favtTil&t. 3. •^vravje tife )Tulle fty;

vae ettcu egna lagar cd) p^^^gfe^cr, od) flere bi;li=

fa artiflar. JDetta fcrbunb befivoré od) unbertecfna;

beé, od) tivennc afffrifter på pergament fonvarabeå i

t)n)artbera rifet.

(S^amma år bog prtné (5rif ^(IbrcFt^on på ©ott;

lanb; od) bå nu Icéningf^tibcn for fcnung 2((breft

1398 gicf till dnba, fcU bet ffg tungt fcr honom citt

utbetala ben ftora penningcfumman, i fpnner^et fem
hane fon od) arfiringe nu n:ar bcb. ^an gaf berférc

åt ^anfcflåberna ett bref mcb, fom l)an fabc, befalls
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jting ttU frottéf)crren i* ^toå\)o\m, att upplåta borgen

åt 9)?ar9arfta. SWcn bå breftret uppbcotS, roar be^

innebåll ttrart bercmot. ©lottébecren aftabc hoå t\

betta trolofa bub , utan ofirerlemnabc enligt tofte

©tocfbolm, od) ^ten (Sture, TClbrefté trogne mebbaU
lare, uppgaf ocffå bela CRorrlanb åt 50?argareta, fom
l)ari9cnom fom i full befittning af alla tie rifena.

8 ^ap.

<©m nrottning IWargarrtaö trgftmg

CSJ^argareta förbe fttt regemente mcb båbe forftånb

orf) fraft, få att norbeu unbcr l)enneé tib ftcf njuta

någon bunta efter fina måniia ocl) långa oroligbctcr.

2)en mågtiga abeln, fom förut anfldUt få mpcfen öres

ta, fofte bon att på ett lijligt fatt forfroaga, belé

berigenom, att b^n få fmåningom fcpte beraé flera

QobS ifrån bem; bete ocEfå, att bon gifte bcm meb
minbre anfcbba ftagter. <tå ):)ån'bi bet fig, att en

förnam jungfru, Jlriftina Stött, n:'ar fortofivab meb
.^olger 9)?unf, fom ocffå b^^fUammabe fiån gammal
£)anjf abel. SO?en jungfru jlrijlina blef af brottnins

gen tningab att taga en annan man nf nnba ringare

borb. ^å gaf bon bennc fin npa fajlman en gulbs

ring, i buntfen irar intaggb en fopparbit meb benna

6fn?erj?rift: 2trte t»ig, "EaabevnaQUl tu ligger i

gult).

%ct att aga beflånb mot abeln
, fmicfrabe brott:

ningen be anbeliga få mpcfct bi^n funbe, utan att

liffoal giftva bem for flört n>atbe. 3 fpnuerbet tvifabe

l)on farbcteé rodtunlja mot SBabflena ftcjler, ber b^n*

ne6 foflerfpfler Sngegerb nu roar abbcbifa. Jpon låt

inffrifroa fig blanb uunnornaé antal od) roib afrcfan

fpftc bon alla bepa på banben meb mpcfen cbmjufbet.

gifroål roar bon ej få b^lig i fjetfroa roerfet, od) bet

roar ett allmänt rpfte, att bon på ett förtroligt fatt
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umgåé fcåbc meb abboten i <Sotb oå) meb '}iht:ai)ant

S5rober^on, famt t)aft aiftvingar meb båba. ^cnneé

9iri9i)ct tocfabe {)ennc od\å iblanb att gtcmma fm
fotft9ti9{)et. Då t ep. erfcbtffop ^cnrif i Upfala bog,

tejlamcntccabe ^an alla [tna penningar cd) bprbac^cter

tiU bomf\)cfan. 2(Utfammané inpadabeé uti en ^ot

fifta, fom labcé på en fdrra, cd) bomproflen ^Knbreaé

fattc fiä fjctf på lafct, att bet få mpcfct \åhau ffuKc

fontma riftigt till fprfan. 2)?en på nvigen fem brett:

ningcné fcgbc meb en l)cp fneftar cd) anföll tåget.

Somprofien faftabeå af la^et cd) fiftan bottcoffabeé

oc^ blef ej någonffn lemnab tillbafa.

2(f Sanjfarna n?ar sjyjargareta \m)dit ålfBab cd)

bcromb, men icfc få af ©n^enffacna. £)efa påjlcbo,

att t)on gpnnabc £)anmarf på ©irerigcé befoftnab,

cmeban l)on ^otabe ©irenffarna fcr allt bet cnba, be

tillfogat benncé man, fonung 5påfan, famt l)anS far,

fB^agnuS (£mef. ^on beråttaé ocffå l)afrca giftrit

écif bet råbct, att foM fi^ öf Stuerigc, Hå^a ftg

af i^torvige, men fov^xvaxa fig met> iDötim«trt\

25å (Srcenjfarna beflagabe fig ofn^er, att l)on lemnat

t)era6 flott cd) fafien åt utlänningar tirårtemct l)ennc§

löften cd) bref, fågcå l)cn l)afkra firarat, gacfanbc

:

^evoaven j mina bref, jög iiall nog bexvcra eöra

flott! 2)?cn bepa l)enneg frammanbe fogbar, eller,

fem be nu fallaé, lanbébofbingar, l)uébållabe på (tt

ganjfa grpmt cd) obarml)ertigt fatt meb ^^tvenjfarna

od) uppreåcftc bpmebelft mi)c!ct mipncje. SDetta ofas

beé åfiren genom be npa j?atter, brottningen pålabe.

3 fpnner^et b^^mabeé bcnberna cfrcer en afgift, fom
i)on labe på ^n^art ed) ett frcaturj cd) emcban bcnna

tåfnabeé efter bjurené fnmnfar, få fallabeé ben af

bonbcrna meb fpcorbet brottning tHargrtretös rum--

Veflött. 5)?en utaf alla fPatter trär femtonmörFe;
ijjelpen im brpgafte. 2)en pålabeå for att igenlofa

©ottlanb, fom »rar pantfatt af 2(lbrc!t åt l)årmåjla=
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ren i ?ifflanb5 ocf) fafidn bcnrta tofen enbaft utgicf af

©rceri^c, fa btef (ifrcdt @ott(anb fcbcrmeca fcrcnabt

mcb Danmarf.

9 ^ap.

I^arg^tetad tiöti.

Su dibre fonun^ @nf fetef, bej^o meta feotiabe

han att mi\a fjetf regcca, oc^ gjorbe mp(f et emot brott;

ningené tvilja. 5'idr etfebif?op ^entif i Upfala voat

bob, t)abe bomfapittet uttralt bomprojlen "Jfnbreaå till

ban6 cftertrdbare, od) foft påfirené ftabfdftelfe bcrå j

men fonung (grt! tt)iUe, att be ffullc tao^a t)an6 fan;

fler, 3ol)anneg Sertd)ini, till crfebiffop, emeban bens

ne Q\å in på att göra allt, l)tvab fonungen od) btott=

ningen onffabe, £)oml)errarna n^ille ej emottaga t)0;

nom, tx) han njar ^an\t till fin bcrb od) fdnb fafom
en ganjFa elaf od) laftfull man. ©lutligen ofraecta;

labe liftvdl CWargareta bemdltc 2{nbrea$ att affla från

crfebiffopéjlolen od) i be§ jldllc åtnoja fig mcb ©treng;

nd§ biffopéftift. étin berforc fic! t)an fpenamnet^tt,
tireöe SmeF, od} boml)errarna i ©trengndå tviltc ej

taga emot l)onom. @å uppfom mpcEen fplit cd) mif=

nöje for benna faf, od) bå Se^anneé blcf erfcbiffop,

giorbe f)an fin fonung dnnu mera ffam od) iranl)ebec

genom fitt uéla uppforanbe, få att benne jTutligen

nobgabeé fjelf affdtta i)onom.

brottning CO?argareta l)abe börjat ett frig meb
hertigarna i ^clfiein , hrilfa i)on trobbc fig funna
Idtt befegra, men l)tt)ilfa gencm fin tapper^et gjorbc

henne ett enreij^ mctflånb. Unber betta frig Idt fo;

nimg ^rif, utan 9}?arc;areta» irefffap, fdngfla od) i

tiorfta i)a]l l)alél)ugga 2(bral)am SSrober^on. ©om ot--

fa! bertill uppgafé l)atig utfirdftranbe lefnab; men
cdtta grunben tår t)aftva trarit, att ^tif trär afunb;
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fiuf Tfci ben flora niac\t od) m»)cfna gunfl, fom IjCin

l)abc ^oé brottning 9)?ar3areta. ^on forjbc ganffa

wjjcfct ofn^cr bcnna [in cilfflingé bcb, od) låt till t)ané

minne uppfatta ett altare uti ?unbé tomfprfa, bet

fldnbiga [jdlaniepor for ^onom jfuUe lafaé.

(Smeblcrtib qic! bet ^olfteinfPa friget obcftigt, tp

rorbifFa !rigél)aren blef l)elt od) l)ållet flagen tvib

(^Dlborp I4IO5 od) borjabe nu betta friget blifn^a

foftfamt for be tre rifena. (Slutligen for brottning

SO?arg(ftre(a ncb till glenéburg for att fofa mcbla freb;

juen allt l)enneé bemobanbc n^ar fåfängt, ^åt l)on

fiisit om borb på Ht ffepp , for att fegla berifrån,

blef l)on anjluden af pcften od) bog flrapt 1412 på
fFeppet. (Samma år afleb orffå Tllbrcft af SD^ecflen:

burg, od) foljbeä få bepa taenne orcdnncr åt utur

lifnset.

£)m (gngclbrcJt C($ Äouung @rif

1 ^ap,

iäonuttg ?Enltö tcgninq.

.honung QnV) borjabe fitt regemente meb åtfEiU

liga goba oci) gagneliga rcdrf. S^dgra blanb brottning

*) J:an faltaé wanligen f^trif ten Xrettontc eUec

i^vi^ ftf pommevn.



131

5D?ar9aretaé fogbar i (Sttjcngc tuoro ganfFa ()iuba od)

tptanniffa mot folfct. 2!)efa blef»i?o af fonungcn af;

fattc tlrayt efter ^enncé bob od) forwåcfirabe {)an fig

bcrigenom ej cinqa till9tfirent)ft. Spän utgaf åftren en

fororbning om 7\åfile-tinQö t)allanbe i rifet od) ratts

tt)ifang jfipanbe. Sillifa fcrorbnabe t)an tripa (tallen

till gaftgiftvarcgårbar, eller, fom be ba fallateé, ftro--

göi*; od) t affcenbe på bonbecnaé l)Uél)aUnin3 ivibtog

^an flera nyttiga forfattningar.

5D?en allt bet goba, han {)arigenom åflabfom,

omtntetgjorbeg genom bet olpcfliga J^Dolfteinffa friget.

honungen enrcifabeé nemligen att fufiva i)i^a fmå=

furftar, l)irilfa lifival genom fin tappcrl)et od) f[ofl)et

gjorbc l)onom fraftigt mctlianb. Cm n\uarna fom
alltib fonungen mcb en jlor frigöl)dr från alla fina

tre rifcn od) nninn genom benna flora oftvermagt åt:

ffilliga forbelar, i3an intog en gång (gleéivig; en

annan gång bemagtigabe l)an fig efter en blobig jlrib

on t^emcrn, ber han lat utan barml)ertigl)et morba

alla man od) bortföra alla qivinnor od) barn. CWen
genom l)erti:iarna5 il)arbiga motftånb leb ban alltib

flora fcrluflcrj l)an od) ()an5 frigéf)dr uttrottabeé, od)

brogo fig om t)6ftarna tillbafa, l)irarpå l)eriigarna

unber rointern återtogo, l)tvab be om »våren förlorat.

S^å) på fåbant ivié fortfatteé bctta frig i trettio år.

fedrigenom utmattabeé alla tre rifena, i fpnner;

i)it (Sinerigc od) D^orrige, från l)nnlfa få mpdet pen;

ningar utgicf utan att fomma tillbafa. dh)a obrags

liga fFatter labcé pä bonberna od) borgrarna för fri;

geté ffuU, odi dfircn preflerna måjlc efomofta|l betala

ut bctpbliga bibrag bertill , et)uru be mpdet firctabc

mot od) åberopabe fig bet anbeliga fralfet. £D?en mc^
betunganbc trär betta for ben fattigare abeln, fom
måfle å npo få ofta till fullo utrufla fina n;ttare, oc^

unber^ålla bem få Idnge t frdmmanbe lanb, od) flutc

ligen ofta betala en ftot pcnningelofcn foc fina onl)6;
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riga, om be bltftrit fångna; tp allt fabant aftabc ej

fonutigcn om, fafian l)an babc bocbt göra bet. ^å
\)ttta fatt blefivo mc\nge fcdtfcmdn twungrta att foc

fina ffutbcc gå ifrån båbe gåcb od) grimb.

Äonung Scif ^abc 0(ffå |!oc olpifa uti allt, t)n?ab

ban företog fig. ^ejlcn barjabe I)e(a norben unbec

l)«né forfta regeringsår. (StocEl)olmé ftab blef af

liungelb antanb (1419), cå) fom ben »rar ganj?a

tätt bebpggb cd) for bet mcj^a bej^ob af trdbl)ué, få

ncbbrann ben meb fonrånanbc l)aftig[)ct ifrån f(. 10
till 12 på fcrmibbagcn. 5)?ånga l)unbrabe perfoner,

fom i trångfeln ej l)unno unbanfomma, bleftro bc;

grafna unber be brinnanbe t)ufen. lintra trdngbe fig

^aftigt till l)amnarna , fofanbe på båtarna rabbning

wnban elben; men i ång^len faflabe fig allt for måns

ga på be fmå farfoftcrna, få att be^a fantrabe od)

fjonfo, od) ånnu flera omfommo i roattnet an af el:

ben. @)elf blcf fonung ©rif alltib på fina fjcrcfoc

forfoljb af Saftiga flormar od) icb ofta ffcppébrottj

cd), bå l)an en gång, fcrflabb till t)anblanbc, företog

en pilgriméfdrb till Scrufalem, måjle ban meb en an;

fenlig penningefumma lofa fig från SurBarna, t)n)ilfa

igenfdnbt l)onom genom ett portratt, fem en af l)ané

fienbec l)abe gjort od) bit nebfdnbt.

2 Map.

<©m ötottnittg Jfilippa.

Äonung ©rifé gemål, brottning Filippa från (5ng;

lanb, tt^ar en ganffa ^ilb od) cmfinnab fru, od) ber:

ho§ begåfnjab meb mpcfet forflånb od) ett oforffrd^t

finne, nar beraf gjorbeö bel)of; birarfore o(ffå fonun;
gen l)abe mi;cfen bjelp af henne uti rcgeringédrenber;

na. @å fnart några fommo till l)ofivet od) flagabc

dfroec liben ocdttwifa, funno be alltib bcffpbb i)Oi
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i^iltppa, {)tri(fen foftc på aUt fått ffaffa bcm vatt.

Unber [tna rcfoc uti rifcra bi(abc l)on fotfeté tiDtflig:

I)ctec cd) ftillabe många mi^nojen. £)å fonung ©rif

trät på fin trallfart tiU 3er«fiil«ni, t)abc {)an unbec

tiben anförtrott regeringen åt brottning Filippa, oc^

båbe i}an cdb alla cifena I)abc beraf nip(fen forbcl.

Si; iblanb annat i:)abi dxii fornt i fin pcnningenob

låtit treinga folfct att emottaga båligt ocf) unber^all-

tigt mi;nt, t)tDarigenom i fpnnerbet t)anbcln blef mpc;

fet libanbej men Silippa afflfaffabc unbec han^ ffån;

traro bet falfPa mpntet od) låt giftra folfet gobt cd)

fuUi)aUtigt i ftdtlet.

£)et {)ånbc ffg unbec ben ^oljleinffa fejben, att

ipanfeftdberna orffå forflarabc frig mot @cif. De ha-

bi \x\U någon fcrlull i början, men 1428 om itåren

fommo be meb en flo:ta af 260 ffepp meb 12,000
manö befattning till jlcpcn^amn od^ åmnabc att bran;

na ftaben cc^ allbeleé fcrfdnfa l)amnen. TiUa fruftabc

od) bdfreabe foc en på ben tiben få oroanligt jlor utcuflj

ning, cd) fonung Qxit fjelf, feban l>in befatt jlaben

od) ffeppen meb frigéfolf, foc till (goco ftoftcc, f)tt5acs

eft l)an l)6U fig unban, tiU bep faran voat focbi. gi=

lippa ftannabc qunir i Ä6penl)amn t)oå bet ångefifuUa

fotfet. ^on uppmuntrabe frigémånnen od) fammans
fallabe beputom alla unga man i ftaben, famt uppma:
nabe bem att meb oférffrdcft mob ^jelpa till att fots

firara fig mot ftenben. "Ulla Ipbbe meb glabje ben ål=

ffabc brottningens bubj antalet af frigare blcf fors

bubbtabt od) tifafå beraé mob. gienberna i)ahi neb:

fånft ett flört brofac mibt foc famnen, cd) bcc upf:

fatt fitt artilleri, eller, fom bet bå f)ettc, Sfytt, I)irar=

meb be borjabe beffjuta ftaben cd) be 25anjfa ffeps

pen. 5)?en :Danj?arna gjorbe langa od) brcba flottbro:

ac af tjocft timmec, fammanbunbo bem framfor fin

flotta, utfcrbe fitt artilleri på flottbron, ffoto od) af:

t)oUo fåUmba fienberna från båbe flottan cd) flaben.

éom Banjfacna t)ort, att .^anfeaterna l)at}t mebfort
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mpcfct fatt på fina fFepp, for att bccmeb infatta .fots

tet af ada be fceatur, fom be amnabe cofiua i •Dan*

ntacf j fa toQo nu tiåcira pngltngac en fo, Icbbe ben

ut på flottbron od) båbo meb många fpeorb ^öttfeaj

terna t*omm« t)i t od) plocf et ett en&a lyåvdf^ons
fwane, om t)e formöt>&e &et. £)å Jpanfeaterna få=

90, att be ej funbc göra ftaben eller flottan någon

^aha, roiUc be forberfiva famnen, ort) beftoto, att i)\vcit

fiab jfuUe for bctta anbamål nebfanfa ett af fina

jfeppj men tuib fjunfanbet fommo flera af bem att

jiå på tiråren i fldltet for på långben, od) l)amnen

trär fa breb, att bet forbrabcé allbeleå for många foc

att fldnga {)onom. .^anfeatcrne måflc berfore jlutltgen

braga bdbanod) t)abe ej ttamnit något meb fin ftora flöt:

ta od) bn)ga fofuiab. S)?en brottningen lat bjuba bem,

fom frtiviUigt i)abe bjelpt till reib ftabené forfwar,

upp på flottet, t)irarefl l)on unbfdgnabe bem på bå--

f!a fått, töcfa&e &em for Öeras bexviflö mönt>om
od) trollet, i'amt lofvva&e att meö rtU ynneft

od) nå&e tala till terös b«|^(t t>06 ^in l?erre,

honung ^Brit.

Uppmuntrab of benna framgång tville brottning

Silippa forfofa, om ^on ej fJulle l)afroa båttre Ipcfa

mot lanbetå ftenber, ån fonungen baft. ^on låter

berfore unber l)ané bortoivaro od) l)onom oroetanbe nt»

rujla en flotta af 75 ffutor meb 1400 man, t)tt)ilfen

ffulle på ©tralfunb l)dmna bet onba, ipanfelläberna

tillfogat £)anmarf. 9)?eb l^opp i>(i) ångélan fåg Si*

tippa fin lilla flotta affegla, od) meb famma fånéloc

afbibabe l)on tåligt beg återfomft. 9)?en ^oppet for*

frcann fnart, tp enba|l: några få jfutor fommo tillba»

fa for att berätta be ofrigaS olpifa. ©anffarna t)as

be tt>at i början tillfogat flaben någon ffaba, famt
uppbränt flera ffepp; men fom 5panfe(låberna fått uns

bcrrdttelfe om foretaget, n^ar flaben få wcil forfrearab,

att £)anfFarna måfte braga fig tillbafa. 9?u upp*

rcuntcabe en af borgmd)larna folfet i ©tialfunb,
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oc^ Sfmantiabe få i {)aft några flora fEcpp, ^trarmcb

be ofocfcbt cftverfoUo od) ndfian t)eU oci) {)åUet for*

fiorbe be Danf^a fmåfFeppen, få att blott några få

funbe rabba fig unban tiU £5anmar?. <Stor btef Sts

lippaS forg, ej allcnaft ^erf6re, att ^enneé foretag mip=

Ipcfatg, utan emeban l)enncé milba l)ierta forebråbbe

ftg fuHirt, att ^on genom betta foretag »varit orfafcn

tiU få många mennif?océ o[pcfa od) bob. £tetta

voat bod ej nog for ben arma bcottningen. honung
(Srif fom ^cm od) fi'c! n?eta ^eta förloppet. 9feban

förut trär t)an afunbfjuf ofrocr gilippaå n^unna dra

od^ anfeenbe, od) l^abe beputom Idngefcban förgätit

fin 6mt)et mot brottningen uti bep fammariungfcué,

GeciliaS, armar. 5^u tog ban betta tiUfdlle i afC

att låta all fin t)arm mot l)enne utbrpta. Spän befin;

nabc e) l)enneé goba affigt, icfc l)enneé fullfomliga

ojfulb i ben olpcfliga utgången 5 ^an befinnabe ej l)en=

mé fcrra flora fortjenjler, ej att l)on njac en fpdb

od) fjvag qwinna; ide fiufligen, att l)on, l)an6 mafa,

war i bet tillflånb, ba qwinnan forbrar ben nicfta om;
t)ct od) llonfambet. 5pan utbröt mot t)enne uti onba

orb oc^ forebråelfer, ja till od) meb l)an flög od) l)anb=

terabc l)enne fa illa, att en fortibig barnéborb blef

foljbcn beraf. Sen bjupt frdnfta brottningen beflot

att braga ftg unban ben tverlb, ber t)on for alla fina

bemobanbcn, all fin gobl)et cnbaft fforbat olpcfor oc^

otad till lon. 9)Zen ånnu en gång, innan be*" fot

alltib forfuntnn for n^erlben, ftd l)on tillfälle att w\\ci

fitt menniffodlffanbe od) ömma finne, od) ofabe bcrigc=

nom fina unberfatareé fafnab od) forflarabc fitt min=

ne t)oé efternjerlben. Äonung (5ri6 l)abe nemligen bet=

ta år (1426) fort meb fig från Strerige en ftor flöt;

ta, fom »var n\\l utruflab båbe meb fpiéning od) man=
tfap. i^lottan ftd ligga bcla fommaren on^erffam i

©unbet. 9^dr nu maten n:ar fortåtb, begdrbe folfet

af fonungen antingen t)emlof eller np fpiéning. 3n*
genbera erl)6ll§. Då refle fomliga t)em utan lof, meti

be ttoänarc ^orfamjnabc fonungenö bub od) jlannabe
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qwar, bod fcicfroo be jlutllgen tirmigna att [alja ha»

be ftaber ocf) l)arneff fot att berfoc fopa fig mat.

5Bit) 9}?ifaeti;tiben fmgo be dnbtUgen ()emlof af fo;

nungcn; men fnappt ti?oro be famlabe till afrefan, forts

ån be cfroetfollcé af en tDélig jlotm. COiajIctna afbog;

goé, jfcppcn fcofabcS od) forgingoé till ^6r|!a belen.

CRågta foråfteé till Sarfcbec! på ©fånjfa fuftcnj ans

bra faftabeå till ben lilla 6n ^alt^olmen i (gunbet.

2Det låg nu bet ftacfatö folfct utan flfpbb, utan mat,

cd) utan utnjdg att fomma berifrån. Utt wånta l))elp

af fonungen ivat fafangtj men få fnart brottning

gilippa fid ircta bcraé nrb, fdnbe ^on bem foba od)

fldbet, famt lat fora ofiret till @fånc bem, fom btifs

njit till @attl)olmen. Serifrån fofte l)wat cd) en t)em

till fitt igen, få gobt l)an formåbbc. Qé} l)wat be

fommo od) berdttabe fina olpcfor od) fin rabbning,

flutabe be meb tacffamma ujalftgnelfet ofwer ben miU
ba brottningen 5 od) få utbrebbe ftg fdrlefen cd) woxt-

naben for l)enne från bal till bal, från bp ttU bp, of*

njer ^ela bet reibftracfta rifct.

9J?en Filippa brog ftg unbaw a^crtbcn od) inneflot

fig t SBabflena flöjter, mottagen bet af flojlerfolfet^

roorbnab, od) bitfoljb af allaé fdrle! od) fafnab. ^on
fic! bod ide långe njuta bet lugn, l)on fcftc. @org

ofnjet l)enne5 olpdor od) ben fjufbom, ©rif genom

fin ivålbfam^et forcrfafat, labe l)enne om några må*

naber i grafroen, @rif infåg nu, men for fent, i)\vab

i)an förlorat, od) for att gobtgora fitt brott cd) l)ebra

^itippaå minne, gjorbe han jlora od^ bpra fliftelfet

uti flofter od) fi;rfor till l)enneé åra. 9)?en, idttfin;

nig fem ^an tt?ar, blef ej bcnna fotg långraarig. Uti

fammarjungfrun deciliaé armar glcmbe han fnart fin

trogna gemål 5 men l)ané egna mittag od) ofabe o--

Ipdor, famt unberfåtarnaé l)at reifabc bonom fnart,

att meb brottning Silippa l)abe Ipdan fot alltib tvifit

bort ifrån t)an§ ftba.
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3 ^ap.

£)coftnin9 S^argareta wat ben, [om, fa länge i)cn

(cfbe, itppet)cU fonung QtiU regemente. Sfter ^enneg

bob töat bet brottning StHppa5 liftvdt borjabe ijan att

forafta f)enneg råb unber be fifia åren cd) foljbe i

bef fralle några ftna gunflltngars, i fi)nnerl)et ^enrif

ÄonigémarB; ingifreelfer, cd) begpnte man ba allt mer

od) mer fafna båbc mtlbhet cd) forflånb uti l)ané fore=

tag. .Spän, lifafcm S)?a9nu5 <émef, 2(lbrcft, SJ?ar:

garcta cd) nnftan alla fen ungar unbcr benna tibcn

uti ©urcpa, bemobabc ftg att hifita be ofirermdgti:

ga abelémdnnerna sd) prejlcrna, l)n.nlfa [oraftabe fo:

nungen od) fortrpcftc bonbcrna; men (äx\U mctftånb

fafnabc bäbe rdttn^ifa, flcfl)et od) fraft. SWeb bebrd;

geri od) iinilb reillc i)an fufani be mdgtigaj men bet,

ide for att linbra be forttpdtaé libanbe, utan for

att fjeif bltfrea enråbanbc ofn^er alla. 9)?cb cfcrfigtig;

i)(t od) lamt)et borjabe cd) fortfatte i)an ftna tm\tit

emot bem, fd att flutet tvanligen blef, att bané magt
dn mera fcrminffabe^. 2rf»ren tvoro preftcrna f6r=

tornabc på l)onom, emeban ijan mot beraé priinlegiec

trille meb n^ålb od) mot beraé ival tillfdtta biffopar;

men, fem l)an bertill allttb utfdg laftfulla cd) f6raf=

tabe mdn, fd tappabe ban fin faf" ^oS påfiren, od)

l)ané bijfopar blefroo affatte. bibeln fnotabc ofreer,

att flotten anförtrobbcö åt uttdnningar cd) ide åt

bem. 9)?en bonbernaé mipncje wat båbe florfl oc^

biUigaft. 2}e brpga pålagor, fem be förut crlaggt i

mattx^aror, bagércerfen c. f. \i\, j?ulle be nu betala

i penningar efter bet tx\ube, fonungcn berå fatt. (£cm
betta tvdrbe n.Hir l)ogt, od) penningarnc retan bortfor-

\)a, få bleftro många utfattiga cd) beraé {}emman

fommo i 6be6mål. ^å bet ffattcrna lihvdl ej ()dri=

genom jfulle forminjfaå for fonungcn, påbcbé, att
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^warje f)arab ffuUc alltib tillfammanraggbt Utala tifa

mpcfct nu fom förut, innan folfminftningen börja:

be. ©enom be^a 5pinbrif Äonigémarfé påfunb blef

lanbct atlbeteå utarmabt od) bet, fom dnnu mera ofas

tt cd) forbittrabe ctdnbct od) mipncjet, n?ar bet reålbs

famma od) orättmatiga fdtt, bunirpa bepa fBatter in-

fcrefivoé. Sogbarna, tiU jlorfla bclen ut.anningar,

troro reban berigenom minbrc åtfFabe: men ben t)årbs

^ct, oråttaMfa od) grpmbet, t)rDarmeb be t)anbterabc

allmogen, åbrog bem allmänt bat. £)rifne af girigt)et,

labe be ofta tunga fPattcr, l)ivilfa e) reoro l-agliga, på

feonberna, od) ha h^^a ej funbe betala, togo fogbarna

beraå egenbom od) utmätte bet for en marf, fom wac

iDvubt tre. ^\\ fi)rfotr»dg od) tingénnig, ja till od) meb

^emma t beraé hué, grepo be bonberna, tirdrtemot

SSirger jarlé fribélagar, trugabe od) ptagabe bem jems

inerliga, taganbe från bem allt, l)\va'!> fogben Ipfie,

till od) meb ^ufirur od) bottrar. iDen, fom t)år6f*

trec flagabe, njar fdfer cm dnnu bt-^rbare behanbs

Ung. 2!)et arma plågabc fotfet a^dnbe [ig ti^dl meb fin

rob till honungen, bebjanbe: cittlyan vcille fov (5iit>5

flttU våt>a få, ött t)e ftttgo åtnjuta båttve rått;

men (5rif, fom ftabfc bel)6fbe penningar, cd) berfote

ej funbe umbdra fogbarna^ prejningar, Ippnabe cji

till be fortrncftaS f[ägan 3 be gingo från t)onom, ofta

ol)åcba, alltib ol)ulpna.

3ngcn blanb be^a fcgbar l)at lifnjdl nvnrit grj)uis

vnare dn 56^e örtBfon. ^an bobbe på SfieftcråS

flott od) dgbe att befalla oftver en bel af ^Beftmanlanb

famt ©alarna. 5[J?eb oerl)6rba, ordttn^ifa pålagor

berofaiabe b^i" bonbetna beraé egenbom, od) ndr fås

lebcé bdftar cd) cyat ttoro bcrtpantabe, fpdnbc l)an

bem fjelftra for plogen, od) beraé buftcur, till od) meb

be bcifivanbe, for l)6hi§en. 5Bdrnl6fa qit»innor bort=

coftvabeS od) twingabeé att tillfrcbé|ldlla i)imé jJdnbe»

liga luftar; od) många drliga men förmögna mdn idt

^an faljfeligen onflaga oc^ bomma, foc att feban idgs
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ga unbft fig bcraå egcnbomat. £)å bonbcrna fommo
tiU t)oncm od) flagnbe, hU l)an ffåra ccoiun nf bem

eller piffa bem cUec uppt)dn9a bem i xbt, tillé be bets

af forqitåfbeS.

Statarna trär ttt i albfta tiber foga befoft lanb,

omgiftret od) uppfpllbt af l)cga bergéflracfningar, od)

Idngécfter genomfFuret af ben jlora od) flviba ^»aletf:

tten. S^at tefbe ^atfarlarna affPilba frän be anbni

lanbjfapen. S)e troro fraftfuUa od) manliga/ emeban

jlribcn mcb en njugg od) obojtig natur t)virbat bemj

arbctfamma od) tarfliga fafom beraé fattiga lanb fräfs

bej enfla od) ofcrbcrfivabe till fina feber, tn fram;

nianbc menniffor od) frdmmanbe bruf trdngbe fdUan

tiU beraS afldgéna lanbéort. SDjupt l)atabe be aU o=

rattwifa od) allt tpranni, od) bet fa mpcfet mera of

frammanbe, fem be, till jlorfla bclen fjelffutna bon»

ber, albrig b^^be libit något af inbemffa t)e\:i:at. 2Bas

na mi> trobet od) Inbnab mot fin ofrcerbet, forbrogo

be lifival länge ^c^f^ ©riféfoné grombeter; be fofte

rattreifa bo6 fonungen; men 5ci?e ffref till fina gpns

tiare nnb bi^fi^et, bnnlFa intalabe ©rif, att bonberna^

flagomål a>ar offdligt od) upprorifFt. £^e bcrtnnfleS

berfore oå) återfon^mo utan någon bi«^P5 tirartcm blef

5ofc bem få modet b^uffare efter flifa refor. £>«

borjabe ett atlmdnt od) bdftigt fnot fcrfpcrjaé i lan=

bet. S36nberna gingo tiUt)cpii i fin^t balar, od) fams
talabe om fin egen nob, om fogbeng grpmbet od) fo;

nungené ordttivifa. 5J?eb n^rebe bettaftabe be fogben^

u:ffirfabe tjenarej bet b^^mabe bem, att be fjelfira,

ett [å talrift od) flarft folf, få ffuUe liba ofnenvålb

od) bdn af blott några få legofncftar. 2(llt \xat reban

fdrbigt till uppror 5 be fafnabe blott en anförare.

^å benna tiben bobbe roib ^aln fopparberg drx:

gctbreft ©ngclbreftéfon. .^an b^^^ftamniabe af en tcfe

mpdct t)og, men lifredt abelig dtt. Saftan liten till

tt)d):ten, ^abe l;an bo(f ett ofotffrddt mob t brofletj
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od) trät berf)Oé båbc irattaltg, tapper orf) oftrab i tm
tibené fonftcr od) tretenjTaper, cmeban i)an i fin ungs

bom ofta UMJIrtté t be fcoga bcrraré t)of. ^an cmfa'be

fig ofroec ben nob, fom 2)alfar[arna lebo, od) lofn^ab?,

Qtt xt\a till fonungen od) fcfa jTaffa bcm ratt, famt

befria bem från S6§e. (Jngclbreft rejlc alltfå ftrapt

berpå till Äopenliamn. jlonungen trillc t början ej

^åtta tro till hane flagomål, amnanbe bcrttrifa ^cnom

fom be anbraj men ©ngelbrcft erbob fig ott meb fitt

lif anftrara for fanningen af fin utfago. ^an b«t>

fonungen beI?åUa ftg qxoav i fångelfe, od) net)j

falla Dof;e od) voittnen från JDölarna : om t)å

f^ngelbveHt ej t'nn^e beiuifa fina flagomål, voo'

re t?an farlig taga repet om fin ^als. "tlTycKet

vrågar tit \:>å. t)in faf," fabc fonungen: "TiiHfens

råt> må unt>erfofa eöer tvfifi, t>et år xvår wilje."

SngelbreEt rcb alltfå ffpnbfamt uppåt (groerige, fos

ranbe meb ftg fonungené bref till råbél)ertarna om
benna fa!. t)i rebo till £)alarna^ od) ^oUo en ran=

fafning ^drom, od) befanné bå, att allt, t)n?ab dn-
gelbreft fagt, trär fannt, od) cldnbet dnbå jlorre. Dm
allt betta uppfatte råbet ett bref till fonungen, meb
^trilfct Sngclbrcft återigen reb neb till Ä6pent)amn}

men bå l)an bermeb fem fram for (5rif, rorebgabeå

benne, od) fabe l)dftigt: "^n Hagar alltit»! C5acE

t)in wåg od) Fom al&rig mer for mina ögon."

X)ci tvdnbe ftg Sngelbreft från fonungen, od) gicf ut,

fåganbe l)alfl)6gt for fig fjelf: "Unnn en gång flall

jag fomma igen."

4 ^cip»

J^alftarlarnaö uppror,

CJlåt ©ngclbreft fem meb tttta \xvat tiU bonbcti

na l)em igen, fcrfamlabc be ftg man ur l)ufet, od) bes

poto att l)ålbre liba boben ån långre utl)årba ett få-
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bänt f6rfn;cf. 2)c tra(bc ftg ©ngelbccft till l)6fit>ibé;

man od) tåc^abc titt 5Q]cjitci-åé 1433 cm bcjlen, for att

bortjaga So^cj men ber mötte bem råbct, fom tof-

wabe att fofa fPaffa bem ratt ()og fonungen, od) ber:

igenom formdbbc bem att ivdnba om upp titt 2)alar;

na igen. Sifroåt loftrabe od) ftruro £iatf"artarna for:

ut, ött alörig mer betala iiatt till 3of;e ^HriFsfon.

honungen roittc lifredt ej fotja ()errarnaé rab, utan

36pe fic! Jeanna qwar i SBejlcråé, od) fdnbc återigen

[tna fneftar upp titt Salarna att uppbara ffatt af

bonberna. £)å famtabe ftg befa dnpo 1434 om voh

ren od) tdgabe unbcr ©ngetbrefté anforanbc titt 50Bc;

fteråé. S)er mötte bem ocffd ånpo råbét)errar, ()tvitfa

affattc od) bortffidabe Sofc (Sriféfon od) t)drigenom for;

måbbc bonberna att ånnu en gång trdnba t)cm ingen;

men So^c flpbbe unban till 2l5anmarf. Satfartarna ftn:

go fnart l)6ra, att fonungen ej utfrafbe något firaff på

3ofe for l}ang ftora gri)mt)et emot bem, od:) befutom

utbrcbbe ftg bet rpftet, att fonungen, uppretab af ^b^-

\e, dmnabe fdnba bem en ånnu grpmmare fogbc på

l)atfen. ihv^c od) ofta förut oforrnttabe, troro be nu
lått uppretabe. 25e famtabe ftg återigen unber 6n:
getbreft od) tågabe ut, ej mera for att bortjaga ^o^z

^rifSfon, utan for att forbrifiva alla fråmmanbe fogs

bar, forftcra bera6 borgar od) befria tieta rifct från

uttånbfft öfiverwåtb. Snom Satarna fanné btott ett

fåbant fogbenåjie, SSorgandé, uppforbt på en l)alf6

uti Sntelfiven ej långt från @råbe fårja. Sogbcn,

3o{)an 5öate, flpbbe forffrdcft unban titt Äopingé^ué,

od) 23oiganåé intogg od) nebbrdnbc§ ftrapt. X5erpå

brog ^drcu titt Äoping. ^ohan 5Sate flpbbe återigen

unban titt iStegeborg, od) afiren Äopinivo ftctt for;

fiorbeé. @eban flåmbc (J^ngetbrcft 9.iieftmantånningar:

na fig titt moteé od) åtfporbe bem, cm be »ritte bi:

^å l)onom uti att befria rifet. partitt jafabe åtta,

i)njarpå be brogo titt Söejleråé, ber ftcttot fnart of:

n?erlemnabcé åt Sngclbrcft. ipan hat? förut meb opp:

na bref uppmanat åftren be abetiga t)crrarna, att bi:
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(iå l)onom, fctmt i annat föU t?otöt tern met)

forlufl öf Hf od) egendom. 3 Si^^l^^rå^ fommo
dftren många fåbana till l)ononi, iblanb anbra tiféra^

bet Dlilé ©uflaféfon ^ufe, åt l)tt)ilfen ©ngelbcfft anförs

trobbe SSelleråé flott. 2)erpå tagabe l)an till Upfa^

la, l)ware[t be bitfallabe UppUinningarna lofwabe att

följa (Sngelbreft, od) bec l)an meb be namaranbc l)er=

raunaå [amtpcfe forminffabc fFattcrna meb en trcbjebel,

cif l)aHib be fcrut roartt. SiU ginnlanb, bit (Jngelbreft

ej fjelf funbe fomma, ffref l)an till ^erc Sri! ^ufe,

ben np^namnbe l)crc 9?il§ ©ujlaféfoné fon, l)»vilFen in=

net)abe ^oré()oImé flott, bcbjanbe l)oncm bibraga till

rifeté rabbanbe.^ £)å borjabe upproret afiven ber.

Äaflelbolm på 3l[(anb, famt @ti)reéf)0(m od) Siiref)olm

i DIorrlanb blcfji^o intagna od) f6r|16rba af @rif ^u=
fe5 l)6fbingar. 25å folfet i 9?efarnc fornummo ^aU
farlarnaé framgång, brogo be mot ©rip6l)olm, tit

beraé fogbe, ^artroig glog, bobDe. ^an torbeé ej

biba be uppretabe bonberna, utan laftabc ftn cgenbom

på några ffutor, tanbc e(b på flottet, od) feglabe fjelf

unban tid ^tocfbolm. 2)it l)abe (Sngetbreft emebler:

tib fommit for att belägga flottet. Den berroaranbe

2!)anffa fogben, S^ani Äröpelin, trär en båbc forftan:

tig, rdttivié od) milb t)erre, fa att i)an rear mpcEet

dlfiPab af folfet. C!)?eb l)onom gjorbc (Jngelbreft flillc?

^hnb till l)6ftcn, cme^an l)an ej fag ftg funna intaga

bet roal befdjlabc flottet, od) ,!pané .^ropelin ingaluns

ba irille utan n6bta>ång lemna bort fin fonungé borg,

2)erpå for (Sngelbreft till £)rebro, ber flottéfogbcn

bagtingabe på fer trecfor. ^a famma fatt gjorbe flottSs

fogben på bet npbpggba ^^pfopingé flott. Dereftcr

fom otbningen till O^ingfla^olm utanför 5^orrf'6ping.

gogben jpenrif ©tpfe tpcftc flottet genom bep beldgen=

^et på en o trara ointagligt, od) trotfabc berforc (5n=

gelbreft, fom borjabe be§ belägring. 9)?en, meban

ben påftob, ficf (Ingelbreft l)6ra, att biffoparna od)

råbéberrarna njoro focfamlabe i SBabftena. 5pan ribec

bcrfore l^ap^t bit meb 1000 utn^alba mån, upptrdbbe
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od) focejlallbe bem, huvit alla riHcts fottung«r allt

eftet nTagnus L<x^\ilåe"e t>6t) f?a&e foga frågat
efter videte cd) folFete bå(l:a, utan blott fitt

eget. iDc t?a&e ruarit Fjerrar ftg till got>o, men
ej lanöet, l)ivil^et &c meö orc^ttwifa flatter od>
pålagor utarmat od) met> iitlanninQav u\)^fyllt,

fynnerligen Fomuig fl^riH; ty l^a^e nu <HngelbreFt

forefatt ftg att göra rtfet ^enna plåga c\xcitt,

od) bat> l^errarna wara Ijonom t)eri bel?jelpliga.

£)c^e fixHuabe, att öe ingalunda Funt>e bryta t>en

troljetset», Öe gifxfit fcnixn^cn, od) att t>e fåle-

t>C6 ej Fun&c bitråöa /HngelbreHt. Jpan inaninbe

åter, att öeras eö od> trollet berot>&e på fonun--

gens, tjvvilFeu ^ter' l;at)e i få margfall^ig måtto
brutit teremot, att t)e met) got>t famwete fun&c
oftvcrgifvva t)onom. Ci}?en cåbct ncfabc dnba. 9idc

fåtebeé (i'nsie[breft, cftec fleca focnpabe forfof att i gobo

winna bcm, fann bem obeivefliga, flog t)an pa en an;

nan ftcang. ^an bebprabc bet alhrarligen, att Öe

fBuUe antingen uppfåga Fonungen all tro od)
i;ult)l}et, eller |?ullc t>et fofia öem öeras lif od)
got>9. Dcrpa fattabe l)an biffopcn i Sinfoping, jlnut

ä5oéfon Ouut od) ^cii^, i fcagen for att utlcmna l)0:

nom åt [tna frigémdn, åmnanbe göra tifalebeS dfrecn

mcb be anbra; men bå borjabc be bcbja ©ngetbceft

om f6rj?oning, tt) be fcuftabe bonbccnaå vafecl. (5ngel=

breft uppfatte bå ett bref, t)aHirutt t)crcacna uppfabc

fonung drif all tro od) Ipbnab: 1. /^me&an l?an fatt

olåröe ttrafxvelsmårt till bifPopar, od) I)U?arFett

aHat (But>, påfxve eller Hyrfa; 2. (Zme'Z>an Ijan

uppf>6jt od) framdragit on&a od) elafa mån,
famt al&rig flraffat fina tjenare od) fogdar, e--

l)uvii tyvanniile &e rcaritj 3 /Hmet>an l^an vvelat

betaga riFet öej? walfril^et od) truga t)it (in

flågtinge, l^ertig 23ugi6laf. I^etta bref unbcrffiefå

af alla od) (S-ngelbreft fdnbe bet meb en fin tjenare till

fonungen. Dcrpd t)aftabe l)an åter ncb till fttt rcdrf.

Oiinapatjolm foU, od) ^Qt)an Söale blef utfocb ftan
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©tcgcbocg [ifafom focut från SSorganåé oå) Äoping.

Uti ©obecfoping gingo alla Sl^gotacnc oftrec till (5ns

getbreftj cd) fom l)ané fciöél)at: liabe rcnpt till ett flört

antal, fd belabc l)an ben i jftlba l)opar, i)W\lfa unbec

l)tt»ar [tn anförare fEuUe angripa flotten. £)et Ipifabe^

få wål, att n)ib jlutet af ^ctober wat l)ela cifet, meb
unbantag af några få flott, renfabt från ftenbet. @ns

gelbreft, fom meb fina bonber i)ah^ njib benna tibctt

framträngt ånba till ©fåne, fann ber mot fig en l)et

frigål)ar af (£fåningar, meb t)n)ilfen l)an jlot ett långt

flilleflånb. 2^crpå l)emforloftvabc i)an folfetj od) åc

bet en ej ringa åra for gngelbreft, att ()an ^611 få gob

frigétuft uti fin l)år, att fajlån ben beflob af oftrec

100,000 uppretabe, n?ib orbning otrana bonber, få

funbe ingen flaga ofreer, att be begått någon^låbeå

bet minfta ofivenrålb, utom att be tagit några mat;

traror från ett par l)errar, ^trilfa anfågoä 2!)anf?t

ftnnabej ti) mot 25anjlar tuoro be l)ogeligen l)åtjfa.

%h att ffilja bem från ©roenffarna, befallte be bem
att uttala be orben : i^xoit l}åft i forngulf, l)n>ilfa

orb 2!)an{farna albrig funbc riftigt efter tet ©roenffa

fdttet utfåga, e^uru fpråfcn for ofrigt woro cinnu ben

tibcn ganjia lifa.

5 :^ap.

Honung (&tiM trolöofjft.

jlonung @rif berebbe fig emcblcrtib att lomma
till ©tocfholm innan ftillejlånbctg ftut mellan Sngel;

breft cd) Jpanå Äropelin. Spän affeglabe bcrforc meb

en llor flotta oct) irålbig frtgél)ar af båhc £)anfBar

oå) Snffar från Äopenbamn, aftanbe fig bcrmeb tuf;

ta ©wenffarnaj men nnb Sorn^olm forlorabc l)an

flera ffepp meb bcraS befattningar, ()uiareftcr ^an foftc

lanb oå) mera proviant uti Äatmarefunb. ©et beråttaé,
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ntt 'i)an bd meb ipålb borttagit od) tdtit fora om borb

pd fitt eget ffepp en mdngb matiuaror, [om til(t)6rbc

©t. 55rita§ flofler i Söabflcna; l)tt)aban o(ffd folfet

trobbe bet trara ett jlraff af <ét. SSritrt, att famma
ffcpp [tcapt bcrcfter meb allt bet bortroftrabc Qobfet

forciicfs ii)ib ©fdggandä ubbc. Äonungen, fom meb

moba fom unban, jlcg om borb pd ett annat fartpg

od) fom fd efter atla bcpa iveberivvubigljeter dnbtligcn

till <Btodi)o[\n>

(Sd fnart (Jngelbreft ft(f trcta QxiH anfomj!,

uppbdbabc ban dterigen allmogen cd) inneflot bermeb

ftaben. ©obermanldnningarna befattc (gobecmalm,

Upplänningarna 9?orrmalm, oå) 5?erfcéboarna famt

5öeftmanldnningarna 2dngt)olmen. gogbarne pd 'M-

maveftdf od) £)ftl)animar brdnbc af fruftan fina flott

od) feglabe meb egobelar od) folf till fonungen t@(ods

^olm, l)»i^ilft.'" bofdjlabc fig i ftaben od) pd ipclgcanbés

od) @rdmun£*el)olmarna; fd att iiet fdg foga frebligt

od) nninligt ut emellan fonungen od) b^iné unberfdta=

re. Sifanil fom bet ej till ndgon ftenbtligbct. @ri6

fruftabe ©wcnfParnas ofrecrmaft, od) många af abeln,

fom nu funnoé uti dngelbrefté l)dr, troro afunbijufa

6fn)cr l)ané anfeenbc, od) fruftabe bonbernas ofwer;

ixHilbe. S^erfore floté ber ttt ftillcftdnb pd ndra ett

dr, efter bwilfen tib m nptt möte ffiiUe t}dUa6 t

©tocfbolm, ba beraå tmift borbc flitaé af en ndmnb,
beftdenbe af fi)ra l)errar frdn btvartbera rifetj cmebs

lertib ffulle fonungené fogbar ligga ftiUa pd fina flott

od) ej uppbara ndgon ffatt af lanbet. ipdrcfter foc

fonungen tillbafa till £ianmarf, men ©irenjfarna ut-

roalbe ftrapt uti 2(rboga öngelbrcft tiU riféforeftdn:

barc unber benna tiben. 2)et beramabc mötet f?ebbc

fHutligen i <Stodi)olm b. S (Scpt., ber bet upprdfna^

beé for fonungen en Idng lij^a meb firdra flagomål

cfreer all ben ordtttrifa, folfet libit,. fd förnämare,

fom ringare, unber fonungené fti)relfe. Grif funbe

2)eL II. 7
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liftvål i^e forniil ffg att l^ta ftraffn fina orattcåbigci

tjenacc, utan fofte beftanbigt unbanflpfterj tr) tian

m\k nebfufiva alla tre vifciuvJ fri()et od} fcban 6fu>fr=

lemna bcm [dfcm ett eniraib'?rife od) jToct jorbagobS

at [in fli^t tilt arf od) egenbom, fofanbe ide folfetS

balla utan fina anl)6rigeé tvinning. 2(Utfå b(ef ben

foilifning, t)at jfeobe, ganfPa loélig od) ipacffanbc uti

allti od) många btanb flagopunfterna uppffotoS till

ett nr)tt möte. 1)et forndmfta, fom afi^jovbcé n^^ar:

Ätt Fonungen blott ögt»e fillfåttö fog&ör på StocHi

l)oim, tTyFoping oc^ Tsalmav efter eget wcl.

^e ant>va tlulle xvövö Svvenj^ör od) meö rådets

fötntyifc wrtl^a. 2111 t>en fövva ovuönflapen jTul-

h xvava forlåten od) förgäten, od) <l:ngelbreFt

forcrt^ttftticö till fogt)c på (Drebro flott. Wiöö^
re t"fitl(e riF6&rots od) riFsmarlB tillföttöe ött

\iyva rit*et unöer honungens frånwcro od) 1)^--

t^e t'ef;a QmbetpJi allt fe&an brottning tTtftrgare--

tae tit) xvavit obefattrt. Ävifiec Dcilpon 2Bafe blef

rtfåbroté od) Äavl Jlnutpon Sonbe ttffmarf!; men l)irac=

fen fingo be treta, l)irab [om å(ag beraS embetcn att

göra, eller bnsab bitrabe be bertill [Eulle dgaj od) bå Äart

Änutfon barom frågabe fonungen, famrabe bcnne t)a=

heliga: "Xt^aFta t)ig blott, ött t>u ej ut|l:råcfer

tiina fötter Idngre, öttjTinnfållen ratfer till;" od)

\v\'^cix( bcffeb fic! l)an ej. @å fnart nu fonungcn en--

ligt fotufningcn \:)Ciio erbållit alla flotten tiUbafa af

Swenifarna, borjabc l)an ftravt att tmdrt emot [itt lof=

te od) utan rabet^ [air.tpcf? bit[dnba frammante fog-

bar. ©trenjfa råbét)''rrarna båbo bå be DanfFc göra

fonungen férejldilningac bi^rom, men bet bjflpte icfe,

^e gingo ia [jelfrec att frambära fina flagomål, men

ban [trarabe bem bårbeliga, att l)(in ingclun&c wil-

le wava tercp jrtl)erre, tilldgganbe, att Öerefi ej

berrarnö t)jelpte till, få I)ftt>e cl&rig /HngclbreFt

Fijrturtt göra t?onom få myden iiat^a, od) borjabe

l)an [ålebeé att åter uppröra htn forbna ftenbffapen,

^railfcn enligt forlihttngcn ffultc l)afwa n^arit forgdten.
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5pårpÄ toi-, i)an boet frän <3ti3cE()o[m3 jlott t)ccc Spcini

Äropelin, ()tDilfen irac dijFab od) aftab af a[(a, orf)

focorbnabe i bep fldltc tid fo^be en £)anff l)ecrc, (Jdf

9?i[^on Dionnoro, mcb ganffa flarf befattning. Decpå

fcglabc l)an t)em tilt I^anmarfj men unbec tvågen

tillfattc ^an dtfftltiga fogfcar. ^å (Stegel) olm nemli^

gen fin portnjaftace SDiof Sinne od) pd (Stegeborg l)ert

3of)an gtemming, ()noilfen reac fiorofaHire, tjiif od)

dreloé, od) om l)\ritfen berättad, att t)an plunbrabe

fprfor od) ttjdlbtog qtrinnor, i)mlfa i)an feban upp:

t)dngbe i cof od) fdiunba fcrqwdfbe. SWcban fonun=

gen dt fdbana mån ofraeclemnabe borgarna, lat i)cin

fitt fol! unbcr ^eta refan ptunbra od) p(dga be boni

ber, fom bobbc i ffdrgdrben idngé efter <SnjenfBa fu;

ften. (Slutligen fommo fonung QnH iranliga folje=

flagare, ndgra bdftiga ftormar, od) f6r|16rbe en bel

<»f l)aug flotta, l)aMtefter t)an meb moba fom t)em titt

Sanmarf igen ^d fdbant fdtt jfilbeö fonung ©nf
frdn ©iv^rige benna gängen.

6 Äap,

T^n antira upproret.

£)c plunbrabe bonberna foftc l)optal^ till (Jnget.

UeH uti Örebro, berdttabc for l)onom fonungen*

framfart od) beraå egen nob, ti) af l)onom enfam rcdn*

tabe be t)ielp od) fEi;bb. 23d famnianfallabeö jlrapt

ben 20 S^^n- 1436 en l)errebag uti TCrboga , ber be

ffrefaio till fonungen od) fla^abe oftrer, att l)Cin btu:
tit fitt e^ met>elfi flottens bovtgifvvanöe, od) lem--

tiöt öem I>rtlDrc öt ötröfivelsmån ån go&ö ri&t>are;

oct) ött t>rtn tville påtruga t»em t)ertig 23itgi8laf,

åt tjvvilfen t^an beföllt fogt>ariiö I;åUa flotten till=

t?ant)a. iDevfore bå&o öe fonungen for (5ut»g

^elga, f>övt><t öoös (Bull, att i)an xviäe innan
Sa^an mota tem i ÖtO(f^olm oclj govQ trätt
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for fig, få f?uUe te ånnu båUa F^onom for ftn

Fonung. tTTen gjorde t;ön ej öettö, få fBuUc I?ön

ej l;eUer någotifin merö ivanta tro od) lytncö
af t>em. Uubec betta mofc fem {)cmlt9t bub ttU 6n:
Qelbccft från bcraracna i (gtccfholm, btinlfa begdcbe

I}anö bjelp, emcban be nu fmftabc fainma ofirenrålb

cd) motb af Sonffarna, icm be (ibtt unboc fonung

3(lbce8t af £i;i?avna. ^a gngelbveFtes forcflälhiing re;

bo berfore be focfamlabe famtligen flra^t till @tocfl)olm5

jTicn, bå iDanjfacna pä långt l)åll ftngo fe beraS fioca

antal, ftdngbe be portarna ccl^ uppbrogo tuinbbrpggan,

[å att be id"c funbe fonima in. £^å rcbo (Sngetbreft

od) .Karl Änutf on jemntc tnjenne anbva l)errar till por=

ten, ^ållanbe upp en l^att pa en lång ftång fåfom
fiibétecfen. Swånnc Si)ffa borgmdftare fcmmo ut,

hwiit-a Äarl Änutfon tillfporbi', lyivavfove portörna
flifiugbes for tern, v)å tet ttUåts cntra farc nt
cd) in^ ^\x borjabe bi^a. borgmafrare unberl)anbla

mclian be <S'roe' f?a Ijcrrarna od) flottéfogben, od) gin;

go få tirå gånger in på flottet od) ut till l)errarna

igen, unber t)ivilfen rib bef?a ftngo fitta berutanfor uti

ftavf frofc cé) fnopra. SJien nar borgmdftarne trebjc

gången fommo ut, bctfanbe från flottéfogben, <xtt tet

xvciv Jronungens befallning, tet te ej t^ulle jTåp--

pae in^ bå nebftogå battcn af flången, od) Äarl Änut6;

fon grep ben ena borgnid|laren anb l)alfen od) ©ngel;

breft ben anbra. £)å Sanffarna fågo betta, tilljldng;

be be porten ptterligare od) j?pnbabe upp i tornet of=

ftjanfor, borjanbe berifrån att ffjuta på (£n^enffarna.

9}?en bå jlabené borgare fornnmrno ietta, fruftabe be

att blifwa afftdngba från ali bjclp ot\) lemnabe i ften;

bernaé »valb5 berfore froiinabe be l)dfttgt till ijiottin

utan att af ta 2Danffarna6 jrott, od) borjabe brpta

fcnb^r h^n, for att l)ielpa in ©reenjfarna utanför.

S)epa åter, fora l)6rbe frriben innanför, trdngbe dftren

på porten utifrån, brptanbe, l)Uöganbe od) faflanbc

ftoca frenar, få att ben flutligcn fprang upp oå)

©roenffarna trdngbe in. £>å jfpnbabe ©anffarne från
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tornet upp på flottet tå) cofiuabc meb ftg allt, hwab

be i i)a^ funbe oftrerfomma, af bof?ap od) mattraror.

2)c @iven)Ta t}ecrarna bemåö^iylöbc ftg fl^wnbfanit frabé=

murarna mcb alla tornen bcrpå , {)irarunber ^art

Änutfon i)a^ait att uppj!iH(a fitf bav^éc ipå Äorntor-^

Qit, b. w. f.
Äornf)amn, låtanbc benvib utropa, ött

el)0, fom wille lyålla met) ritset, fTuUe l>Gfta tit,

cd) <ttt in^en jluUe vcå^a att plunövct eller Ha--

Qa bovQvavna. £)erpå flcg Äarl Änut§on w^if) pci

^UffpiråFct*) od) titlfporbe borgerjfapet, om Öe ifille

troliga l>ålla mc& n'^et od> éirenflcrna; f)a\n-tiU

alla jafabe cd) foretogo be ftg feban att betdgra 2)an=

fFarna p(^ jlottctj men licrr S^an§ Äropetin, oaftabt

2?anfB till fin borb, trär for fin mitb^et oc^ råttn?ifa

fa atfPab nf ©trcnjfarna, att be jfi(fabe l)oncm etc bub,

att f)rtn ej for t>cm bel:)6ftc fruFta något; t)e

wille ingalunda l;cttts flöt^aj l)an l)abe nemligen

unber forfta upploppet bragit fig unfcan till ©råmuns

fefloftret på 9ZibbarI)olmen.

©meban be på fCottet tnjlangbe 55anjfarna for;

fofte ,att tånha elb uti flaben od) i benna affigt ocEfå

nebbrdnbe Ä'r6petiné gårb, få blef flottet inneflutet

på bet fåttet, aft ^arl Änutfon mcb fitt folf fEuUe

bereafa iveflra fiban från SDZålaren till ^torfnrfan,

od) 6ri! ^ufe meb borgrarna från (Storfprfan ncb

till *Sfepp6bron5 men (jngelbreft ffuUe rcfa ut !«ng

tifet od) intaga alla borgarna. Skatten feban betta

btifnnt fororbnabr, lat Äarl ^nutpon frigémannerna på

fin ftba mot flottet gråfiva en graf od? ber breben^ib

uppfajla en a^all, bafom l)anlfcu be funbc ftå fafca foc

•) ^å ben fiban of gamla rå^flufiran, fom trette åt

(étortorgct, tt?ar en altan utbpggb, från linDilfen

borgmaftarnc od^ anbra tranligtirié tatabe trib

bet nebanom j^åcnbc borgecfFapct. £)cnna altan

fallabee ^urfprafet.
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flottéfolfcté jFott. '^(^ci öjorbe trät ttt utfalt mot
itiarffcn, men bleftro få i)åxit cmottagna af t)ané folf,

ett be måjle flp tillbafa på flottet cd) tvågabe ej mera
ancjripa {)onom. ^anvib i)i\bi marffcn fpnnecligt bi;

flånb af be tjenate, l)ivilfa ben mct fonimgen iippce^

tabe crfebijfopen l)abe bitfdnbt, ocf) fem rcoro ftpfira

od) mobiga biifar. (Srif ^nh jJuUe roal ocffå på fin

ftba låta göra en fåban waii, fom Äarl Änutpon

;

men borgrarna ivoco mprfet fenfarbiga bermeb. 2^et

I)ånbe ftg berföre, att, bå ©tvenfParna fpnbcl^måpo;

afton futo i fina t)cgtibéf(dber tiU borbå od) unbfdg;

imbe fig fom bdfl, jpa^ati £)anfFarne på od) fcUo

oforfebt ut ur fåftningen, oå) fprungo ofivec 6ri! ^u=
feS bå(iga trallar 5 fomliga ffpnbabc in i t)ufen od)

morbabc grecnjfarna cd) anbre tdnbc elb på f6ttmång=

lare^bobarna*), Ijrearefter Sanjfarne brogo fig tillbafa

på f[ottet tAcn. £)e l}abe tratt fin tib unbcr en gan=

ffa jlarf florm, bå n?inben låg åt flaben, få att j^or

fara trär, att elben ffuUc fatta i be anbra ()ufen oc^

fålebeé fortära l)cla Storf^olm, ifi)nner^et, fom £>an:

ffatne meb ffjutanbe od) på allt fått fofte ^inbra

0trcnfParna från jlåcfning. Sill jlabené Ircfa t\^Citi

fig lifttjol roinben l)aj^igt om, l)warigenom ftenbené

affigt blef tillintetgjorbj men benna fara uppffråmbc

foifct få, att 6rif ^ufe6 trallar blefwo efter ben ^un-

ben båbe falare gjorba od} båttre beirafabe.

5öib unbctråttelfen otti benna olpcfa t)aj!abe Qn-
gelbreft tillbafa från 5lpf6ping till €torfl)olm, od) blef

ber bå fråga om att trålja en riféforej^ånbare, på bet

be jfuUc t)afwa någon anförare unber benna croligl)ct,

fom nu uppfommit. £)et bcjlambeS bå trettio trål;

l)errar, beftåenbe af biffopar od) abeliga mån, ):)\v\U

fa§ rojler utfollo få, att Äarl Änutfon ficf 25, dn--

*) T), tr. f. ©lagtavel)ufen, htrilfa bå lågo trib

flottSbacfen.
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gflbreft 3 od) ©rif ^\xh 2} odt) uppenbarabe {)errars

na ^angenom ben afunb oci^ råbbf)aga, be biico mot
©ngelbi-e^^t ocf) fotfet} tp ef)unt Äarl Jlnurfon tvac

båbc en tif, floråttab, iimidÉ, ivåttaticj , tappec od)

jfon man, få nnu l}an bocf er.ball 28 år, od) funbe

på intet fått jemnfcraé meb (Jngctbreft uti fortjenflec

»not cifet. (Srif ^ufc trrcbijabee oilfa f)69eltgcn of-

wn betta n?a(5 fjelfiva Sngctbceft bolbe ej fitt mi§:

nöje bccoftver, od) hå^a tofnjabc i njrebeémob, att &ev

flulle örtnovlunt>a tillgå; od) bonbec od) bcniare

lofirabc bem beri troget biflånb. £)å borjabe herrarna

frufta, od) en forlifning gjorbeé på be ivilfor, att

MiiKl Änutpon fifuUe i)af\va t)69tla magten uti <étocfj

l)ohn, men Sngetbreft beremot ivib frigé()åten.

£)erpå företog fig ©ngelbreft att intaga flotten,

od) gtcf bet bcnrib nu, liffom förra gången, ganfPa

l)ajligt; tx) inom tre månaber njoro af alla borgar, be

(lefla intagna, be fa oftiga infpårrabe. (Jngclbrcft

utforbe ncml. friget liffom förut meb mp^en orbning

od) frigétuft, men orffå meb fPpntfamhet od) fraftj

oc^, ber t)an ei få^ ftg fnart funna tt-iitna nåviot meb
magt, t)oU l)an icfc på mpntct, utan bctalabe jlott^=

l)erren for att få borgen, befparanbe berig^nom båbe

fotf od) tib. ^iin f)abe afit»en flor Ipcfa uii fina fo:

retag, ©ålunba fti| t)an in ©riméhué genom cfirer;

rajfning. ^ax i)an fom till ^almflab begarbe ^an

ett famtal meb flabenå borgmaflare, Spfe ^jort, en

2)anff man. (Sngetbreft forbrabe , att fåflningen
tltille uppgifwas; men benne ftvarabe oforjFrädt,

att få långe \)an flotte på ^ina ben, t?ulle tet

icEe tie. 2>erefter ffilbcé be åt, men SSpfc ^jort I)abe

fnappt tagit några fleg, forrdn i)Cin foU omfuU od)

bröt benet af ftg, ocl^ blef buren af fina fneftar upp

på flottet, Hinnande numerö ide fiå på fina ben.

25etta anfåg Spfe fom ett betvié, att (Suö voille

I}jelpa Qvomi^avna, od) \ip\)manaX>e bovQvavna
att Qifvoa ftg. Sre bågar bcteftec bog Spfe af bens
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ba, cd) biff fiabéfolfet få forfagbt oftrcr f)anå cilx}da,

att be jlrapt ofrocrlemnabc ft(5 åt (Jngclbreft, f)reilfen

på betta fått blcf mdftare ofircc ben ^acfajlc af alla

fdlininsacna.

Äonung (Jrlf formåbbe ej göra (^ngetbrcft något

motftånb. Sånfanbc alltjcmnt pd ftn fiågte uppt)6jet:

fe, focfofte ban på allt fatt, att på ett möte focmå

2)anfEacna till att antaga. t)ectig Sogiélaf till l^anå

eftevtråbare eller mcbEonimgj men båba belama affto^

goé. @tif, fortretab od) uttcottab af fin oroliga rege:

ring, rpmbc berfore i allfBon6 tKJlhct båbe från rifen

od) frig od) rcflc till Pommern, ^m några S^anffa

råb§t)crrac foro efter l)onom, intalanbc l)onom mob
cd^ fingo l)onom fa meb fig tillbafa igen.

7 ^ap,

(&ttQtVbxttt& tjön.

3C]:etralla flott i 5Beftergctlanb trär bet ftf!a, l)ttjarS

Belägring (gngelbreft företog unber fitt frigétåg runbt

fring t?t fobra rifet. SSib :?r):erealla fjufnabc^ t)an

få, att l)an meb moba funbe fdrbaå berifrån upp till

C)rebro, på l)roaré flott han fjelf bobbe. ^ertf Sengt

€ten§on 9?att od) £)ag på ©cféholm, fom l)abe baft

€n twx^t meb @ngelbrcft, fånbe nu till l)Dnom, begå»

ranbc fdfer^et att få fomma till £)rebro, for att ber

bildgga beraå oenigbft. ^ngelbrcft yaW^t bårtill, od)

ttef bet alltfå bem emellan ofiveren^fommet, att nafls

fomntönöe pingft )JuIIq tsercs tvcifi af riFfens

röt> ilitae, cd> lofx»öt)c i)xvav od) en, att emcö--

lertit» lyxoavfm lyan f)elf, lyans bavn eller någon
i t)ön9 bröt) fluUe tillfoga ten ant>ra något onöt»

ipårefter förbe gngelbrcft ^err $8engt fåfom fin gdfl

upp på flottet, imbfdgnabc honom på tet häfta, od^

filbeé be flutligen åt fom fuUfomligt foijlifta.
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^ngelbreft f)abc fatt bub att inftnrta ft^ t)o§ rif=

fena råb i @toc!{)olm, emebnn be t)abe en angelägen

oficerldggiung mcb t)oncm. (Som han dnnu wat gan=

ffa fwag af fin fjufbcm, fd funbc ^an ej riba lanb:

n)ågcn5 men reiljanbe I)6rfamjTia faltetfen, beftct i)an

att refa fjoirdgcn; od) tnar ^an få matt, att ^an

måjlc li;ftag af ocf) på l)aften, bå l)an fctbeé neb från

Örebro flott till ftranbeu af ipjelmaren. ^år i:)ahz

l)an tmanne bnlac i berebjJap, uti l)anlfa ban jleg

meb fin {)uftru od) barn famt några fa tienare, oc^

bocjabc få refa till (Stocfljolm.

^jelmaren åc be forjTa milen från £)rebro ånnu
en fmat od) obetpblig infjo, befraenbc af traennc fmå
fjerbar, af b;it»ilfa ben filta flutaé meb Sjorffunbet.

£)etta fur.b uppkommer genom en fior t)alfo, på i)\viU

fen @ofsl)olm ligger, od) bafom hitta funb anbgar fig

•Öjelmaren till en ganffa fror od) anfenlig fjo , fallab

©torfjcrben. S)et leb rcban på aftonen btn 3 S)?ai

1436, bå gngelbreft fem till Sjorffunbet, od) ail-

ben^tunb i)an ide iville gtfn^a ftg ut på (Stotfjerben

unbec morfret, beflot i)an att taga nattläger på en

liten bolme ftravt tiU böger utanför funbet. S^anS

folf irarnabe t)onom tvål for ^anå focbna oroan, 58engt

<Sten§on på @6fél)olm ber brcbtvib-, men ban f6rlita=

be fig fuUcligen 4?å ben frib od) forlifning, t)an mix-

gen 'meb benne i)tui i prebro ^,abe ingått. 2^c jtego

alltfå i lanb, uppflogo tdlten od) tanbc ' en liten elb

for att trårma ftg irib. ©närt fingo be fe en fullru:

fiab båt femma från @cfét)olm od) l)erc CiKåné, fcr:

bcmålte 2?cngt (Stcn§on6 fon, n:ar beruppå. £»å :abc

(Sngelbreft: "Vin Idolen
) fe, cttt l)evv Petigt åv

mig vvånlig od) voill bjudet mig till fig på &6Ve:
I?olm; t)0(f fan jag ej fomma for mitt ftora

év(xnil)ets fJulU" 3}erpå fanbc b«n en af fina tjc-

nare tiU att rcifa ett gobt lanb|tigningéftålle for batitt.

50?cn få fnart ben labe till ^Icanben, fprang Si^åné

Sengtfon meb en ppa i banben upp, fPpnbabe bit, bec
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©ngclbrcft jlob, lutanbe tt)ib |in frpifa, oé) frdj^abc ho^

nom »ticb irrebt cd) ()aflii5t mob: Fen jög få fri& for

t)ig i Swerige? (Sngclbrcft, fjuf od) matt, ficaiabc

meb mcba: tin frt&er cd) jag l^aftvö tiUfögt t^xvcir--

ant>rö frit) cd) f^Fetr^et. C^ög Ijoppös, att I?an

bevattöt t)et for tig. 9J?fn 2)?åné SSengt^on tviUc ej

t)cra nagct, utan 1)039 tiU(5ngclbreft mcb ppan. 2)ennc

l)5U upp fin hx)åa till trdcn bcremct, od) l^uggct fem
pvi fjelfani l)anben, afffdranbc ber trenne fingrar. 2}å

ifdnbe Sngclbreft om fot att gå unban, men !5}?ån6

23cngtpon gaf l)onom ba tet anbra l)ugget i ()alfen

od) bet tccbje bjupt in i huftrubet, få att gngelbreft

ftortabc bob till jocben. ^j nojb l)årmeb, Idt C[)?ång

S5cngtpon genomjfjuta tdx boba froppen meb många
pilar, cif forfl feban {)an fålunba mattat fitt blobiga

finne, åtcnrånbe i)an till @6fél)olm, fcranbe met fig

(Jngclbrefté l)uflru, barn od) tjenare fem fångar.

Sor a:t braga fa mnrfet mera ninta af hetta ni=

bing^morb, amnabe SD?åné Sengt^cn bemägtiga ftg

£)rebro flott på foljanbc fatt. 5pan tog en af ©ngeU
brcfté tjenare, ^flbreft ^eccatet, famt en bop ben^åp=

nabc mån meb fig, od) reb få Ijaftigt till iDrcbro,

bit l)an anfom, meban dnnu nattené morfer trarabe.

JDe gingo bå till flottet, cd) ^Clbreft ^eccatel tivinga^

\>e^ att ropa od) begåva Fomma flrajrt ^evin, ty
i)(in I?at>e ett ganf?a angeläget årente från /^n--

gelbreft. SKen flottéfogbcn ftrarabc upp ifrån borgen,

att 2tlbreFt ftnge bita t>er nere tills tager, ty
flotteporten oppnates ej ^cnna natt. 2>å flotte;

fogben ingalunba funbc båruti bcwefaé, låt C0?ån3

SScngtpon bortrcftra allt, i)\vab ^ngclbreft oå) hane

tjenare ågbe nere i jlaben, t)»rarpå han refle tillbafa

till @ofét)olm. Som be lifiral fruftabe for allmogen^

l)åmnb, få flpbbc ^åné SSengtpon od) l)ang faber

unban till 9ving(lal)olm, feban be fcrut flåppt Qno^tU

Ut.H^ enU od) barn lofa igen.
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©närt utbrcbbe ftg runbt omFrIng uti ncjben un-

lerrattctfen om bet focofirabe morbet. SSönbcrna ftrcm^

mate i raferi till ®6!ébo[m, fcr att t)dmna5 pa mor;

baren } men i)an i)abe reban flptt bert, od) ()anS tje;

nare fcr[n?arabe bet t)Oo^ci faft mura be flottet, [n att

bönberna ej formåbbe beremot uträtta något; men
utanför flottet uppbrånbe od) forftorbe be allt. @mcb;
lertib lag (Jngelbreftö lif qtrar på holmen. S5onbcr=

na ffpnbabe bit, od) unber ftriba tårar upptos^o be

ben diffabe bofbingcng fonberfargabe fropp, fcrbe bd
nom till ?0?ell6[a fprfa od) begrofiuo ber unber flagan

od) [org bi^nom, fom nat bcraé enba jfpbb od) bK^iP/

bå be alla fortrpcEteé. (Scban, fofanbe ett anfenliga;

re bwiloll>illc åt fin bofbing, förbe be b«né l:f till iD-

rebro, bwiit^efi bet blcf nebfatt uti f^abéfijrfanj od) få

fa fl irar tron pt l)an$ ojfulb od) rebligbet, att mun^
farna påflobo, bet unb^nrerf ffebbe reib Ijané graf,

liffom ivib ett ^elgoné.

^arl Änutpon blef genom ©ngelbreftå bcb fri

från en farlig mtbtdflare om b^gfla magten, od) txjd-

te berfore ej illa om 9)?ång 23engt6on6 gerning. '^a,

ban utgaf ftrart ett påbub fring bela rifct, att ingen

ffulle antafia eller ené forflena 5>?åné S3engtfon for

bcnna fafenS ffuU. S)?cn bennc blef bcc! icfe oflraf;

fab. <BmU fånbe l)cin ben bittrafle ånger ofirer fm
tllgerniiig3 ja bi^n tt)ille i fortiviflan berofiver morba

ftg fjclf, om b^n ej t)abe blifivit binbrab. (5hieban

i)an af 2!)anffar blifnjit b^rtill forlebb, [)AU\^t b^in od)

^an3 fon allt, bn^^b Danfft wav, få att be albrig fun^

be utan b^irm böra bem omtalaé. 9)?en all b^^in^ ån:

ger formåbbbe ej utplana bet begångna brottet. Scl=

fet betraftabe 2)?åné S3engt§cn alltib meb en bemff

afffn, od) ti)cfte ftg i be mifoben od) oli)cr"oc, ^om fe:

tan forfoljbe bané att, igenfånna biwme.enS jlva ff q f=

trer bet oj¥i)lbiga blobet. Det berättad dnnu, atftraU
naben af dJlané Sengtfoné mor, fom af girighet df^

tren ffulle i)a\\wi uppåggat fin fon tiU morbet, imbcc
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ndttertia flunbom ftorcfi ffaqa -od) jcmra fig uti ett

iiunmurabt i)wal\ imbcc @6fét)o(m§ gamla murar.

^olmcu fållad (5n,c(elbrfftél)olmcn ån i bag, od) be

(^amle ivifa tit på ben jfacpa fanben af foU)ettan for;

brdnba grafct, fdganbe, att intet grdå mer fan trif»

jtaS på ben forbannabc jorb, ber ©ngetbreft JSngels

breftfonå ojfDlbiga btob flutit.

Sm Äarl Änut^fon.

<©m iäati iSnut00on.

^fter (Sngclbreftg bob irar nu Äavl Änutpon bett

mdgtigajle man uti l)ela ©irea rife. ^an wax fobb

af be mej^ anfebba fldgter, emcban t)anä far, rifébrots

fet Änut Sonbe, od) l)ané mobcr, S!}?argareta (Spar*

te, bi»tter åt ben magtiga Äarl Ulf^on till S^ofta, bå=

ba t)drjlammabe ifrån ben gamle 3fbirarb S3onbe.

Utaf ti^a fina foralbrar ftcf ^an irfc allenajl en 1)69

borb od) gan|?a flora rifcbomar uti arf, utan dfwen en,

efter ben tibené ffii, mpcfet forgfdllig uppfoftran, fä

att t)an \\\u mera funnig od) Idrb dn anbra t)errar;

\a l)an funbe till od) meb tala ?atin, {)ix>ilfct enbaj^

bi^lopar od) några få prejler funbe. ©jelf ^a=

be i)Cin en jlarf od) reélig tvdpt fatnt ett mans

ligt od) jfont utfeenbc. ^an wax gtab od) tudnlig

till finncé, milb odj intaganbc till fttt rad|'cnbj>, od)
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funbc flftren ganffa mal jldlla fina cvb, bå ^an tala;

be ttU fclfet, l)ttiai-tiU fom, att lian§ rojl t\?ac få flacf,

att ben t)6rbcg oftvcc fortet af många ()unbi-abe man.
^å betta fatt gi^nnab af natucen od) li}cfan, fiå i)an

jlrart oiranlig framgång od) it?ar cj mer dn 27 år,

bå l)an 1435 blef rtfémarj?, oc^ året berpå riBfores

tiånbarc.

50?cn tiU itfa fina ftora foretråbcn f)abc Äacl
bet felet, att ()an for mi)c!et cii^abi nöjen cd) praft

cd) ftrdfn^abe forndmligaft efter att fatta fronan pii

fttt l)uf«ub. gor att irinna betta, åfibofattc l)an une

berftunbom lanbeté mål od) rdttnjifanå fotbringar.

^an bel§ bebotl for fig fjelf, belé gaf åt fina anl}ori=

ga be forndmj^a Idnen. Uti ©tocfI)olm l)6U l)an ett

ftort od) iDfanbc hu§, od) ebo, fom n?ille, trär maU
fommcn till hane borb; od) emeban han båbe reille

od) genom fina ftora forldningar htnbc löna fina tie=

nare bdttre dn anbra, få ffpnbabe ben ftora bopen,

fom fofer mat od) penningar, till l)onom od) t)an ftcf

en ivdlbig j?ara af fåbana a\inncr od) antidngare. ;2)e

anbra herrarna afunbabeé i tp|ll)et l)an§ magt, lif;

trdl rtågabe be ide jlort låta formdrfa fig, ti) be betraf»

tahe honom fåfom ett fcrftvar mot &igelbreft5 parti

od) bonberna, l)n3ilfag tiUtagfenhet be fruftabe.

2 ^ap»

2(Utifrån Otiféforf|Iånbare=tralet t (Stocff)olm

(1436), t)öbe erif ^^ufe hpft ett jlort agg ti\i Jtarl, tå)

efter ©ngetbrefté bob funbe t)an dnnu minbre forbraga

bonom, tp ^uh fjelf n^ille blifa>a ben forndmfie. 9?e;

ban före (Sngclbreft^ bob, i}ahi gri! ^ufe od) åtta

of bång firenner gått en brr eb berpå, att n?tb till-

fälle morba marjJen, od) forfofte be i)ii jTera gånger,
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wen Äat( fom aUtib Ipcftigt unbon. ©n gång troro

riffté råb tillfammané uti Sivartbrobraftojlret i (gtocfs

l)olm ocl) (Sci! ^ufe fom ocffå bit meb fina [amman;

fn)urna od) åmnabe utföra morbet. ^au tilltalabc

berfotc macjfen ^årbeligen, fåganbe: "Karl TXniitsc

fon, föllö l;em öina ftofw^arc, eljefl jTår jag ^em
cfvoev nå^an. ^e locEa botrt ffån mig mitKi

tjenare." ^drmcb mcnabe i)an, att Äavlé tjcnare

meb (cftcn cm i)6gre l6n bortlocfabc ^ufcné. 9J?ariTcn

froarabe fa!tm.obigt: att om Pufen dgte att betla--

ga fig cfwev någon af mavjlens tjenare, få iTulle

tienfamma flå till ratta for rå&et, od), &cr bön
befunnce t^yl&ig, aldrig mer åta marilens bröt),

CDZen (Irif ftratabc mcb ivrebt mob: "Wi t^iljas al;

trig åt met» got>o ; utan fBola tvi od? ivåra {vom:

ner motas åt i marFen, od) t)en fom t)å får of--

wevt^aitt^en, l^all våi>a ofvcev ten antva." Äarl

Änutéfon [ivarabe: "att be ingalunba må beruti

lita på fina tjenare, utan Fnnbe bet fjelfxva fig

emellan byta; od) voove TXavl bertill fårbig, fe--

tan betta åvent>H *) voål trore iTut, men forc

gjorbe i)an tiet ej, om ii^e twungen." X:å fprang

^ufcn upp od) ffpnbabe ut mcb [ina tjenare j men i

borren rncfte en af befa bon om i roifen, fdganbc:

"XånFer itppå, tjerr >SriF, b^^^rfore wi gingo
I;it!" S"rif ftrarabc: "tTTig tydcs i<et ånnu ej år ti^."

X)å fabe tjenarcn: "Som j xriljen! men meban
j

hytten, l>ugger l)an till." (geban blefiro be vcål for;

lifta, boc! wat forfoningen ej upprifcigarc, dn att, bå

Äarl utfdnbe ^rif uti några rifet§ drenber fring

lanbet, uppretabe benne oftverallt bonberna mot Äarl,

utmålabe i)onom fåfom ben grprnmajle bonbeplågare

cd) tptann.

^n tib bcreftec l)dnbc fig, att Äart ffuUc fcira

*} S^emligen @torfl)o(m5 flotta belägring*



159

till S^Jpfopinci från @tocf()o(m. (5meban (5nf ^ufc
inncl)abe (gobertjclje, få åmnabc l)an citt på vcagen

bit ofatecfalla cd} mocba Äarl Änutéfon, od) ivtUe

bcrfocp oftvcrtala t)onom ntt fara (anbiråqen gcncm

Zii\i. ^å Äar( urfåftabc ft^ meb, att alla ^an5 \)'u

f!ar trore ute på bete, få crbob ^ufen ^onom båbc

fina tiåjlar oå) tjcnarej men ^art unbanbab fig betta

fdUjfap, od) for meb några få tjcnarc på ett par bå^

tar 6fn?er 9}?alaren till ateljé, ^trareft båtarna brogoä

ofn^er uti ©altfjon, od) Äarl fortfatte fin refa till 9?p:

foping; od) betta allt fPebbc få l)Ci^\o,t, att (5rif ^ufe

ej l)ann jlålla fina forfåt i orbning, utan Äarl unbs

tom Ipifligt.

9)?en trib Äarlé l)emrcfa amnabe drif att få

mptfet fåfrare fånga l)onom o.-b lat bcrfcre forfanfa

5parjlafet *), få att Äarl ej ffullc funna ro ber fram,

utan nobgaé tci^a wågen genom 3^elje. SWarffen fict

genom fina ivanner iveta ^ufené forfåt, od) for bers

ferc ej till Slelje; od) bå ban fom till ipvirjlafet, xi\it

forfånfningen berfldbeå ej båttre gjorb, ån att Äarl

fnart upprojbe ide allenajl njåg for fina båtar, utan

en fror od) öppen fegclleb, l)tvarefter t)an i all trpgg*

!)et robbe glab od) fornojb in till ®tO(Jl)olm.

®å \>ttta mi§[pcfabeé for ^ufen, rejlc l)an efter

till <StO(ä^olm, ber ^an od) Äarl J?nut5fon bobo l)«ars

(inbra till gdjlning od) n^ifabe fagra anleten od) mi)C=

fen irånffap. (Slutligen l)dnbe fig en gång, att ^arl

Änutéfon, på ett frort gdjlabub boé ^ufen, fiågabc

tenne: I)vrarfoi*e l)an Ijaöe låtit forfdnfa -s^åt^

fiåFet. *Pufcn n-ar bå allareban brucfen od) fn^arabc

öerfore brifleliga: "Igj ftnneö I?år emcUan cd) 'BaU

') Det fmala funbet mfllan SBermbon cå) fafla lan=

bet faUabeé i^avf^öFet fot att ffiljaé från 2iU

maveftåf.
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mar någon ga&öa, for I>wiIFen få månQd FroFör
åvo utfatUx, fom jag lyafvoev ut^citt for &ig, fafi

t>et icfe l)afxvn' mig lyckats." Äact Änutéfon låt:

fabc ej afta bcrpa, utan flog bort bet meb annat tal.

Då) t\)dt(^ tet, fom t)an ej fcuftabc ^ufen mpif et.

©meblertib {)6U'3 ett motc uti J^atmar, bec ben

flanila unionen fornrabeé, od) bet beflotå, att fonunc^

(Jrif ffutle fomma till ett möte i ©obcrfcping, bec

alla flagomal jJulle afbjelvmé od) flotten temnaé åt

©njenffa man. (5rif afreftc ocffd meb en flotta från

©ottlanb} men fnappt nmr l)an f'omm.en mibt på l)af-

n^ct, forrdn en ftar! ftorm uppunipte, od) fom bet rtat

mibt i natten, få flotte factwgen mot od) feglabe

ofn?er l)n)aranbra. Qn jlor bet af bem forgingoé,

be anbra Jfafrabeé fomliga till (ioberfoping^jFdrcn, fom:
liga till Slanb od) Xalmarefunb; men fonungen fjelf

till ©ottlanb, bep l)an fnappt bann lanbftiga nnb Äarl§

oar, förr ån bet ffepp, l)ivarpå l)an ivarit, forgiifå frams

for l)an6 ögon.

Unbec tibcn trdntabc be ©irenffa herrarna itti

Soberfoping på bonom; men bå ett allmdnt rpftc ut^

brebbe fig, att bfl» l)rtbe förgåtts uti fiormenj få upp:

manabc marf?en be frdmmanbe fogbarna att, enligt

jlalmarc bejHur, uppgifira flotten, (gom he^a ej habe

tuagt till motjlånb, få ofa^crlemnabc be fina borgar

åt marfPen, l)anlfen nu behöll be flefta for fig od) fina

pågtingar. ^an ffaffabe åfwm @rif ^ufe några forldnin^

gar, c^uru be ofriga råböl)errarna bet ej roille, od) dm*
natt t)an att fåmebeifl n^inna ^ufeé wdnfPap.

^Zågra utaf i)crrarna njoro mpifet mipnojba mcb^.

att be ej fått några forldningar, i fpnner^et SSrober

©roenpon, fom trarit en |]or fjobjelte, od) feban ert

Qf ©ngclbreftS ifrigajle anl)dngare. Spän famlabe fina

wdnncr od) tjenare utanför ^aten oå^ hoU ttU bem
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ett t)afti9t tal om marifenS oråttiinfa od) girighet,

©cban rcb ban in till ©obecfoping, bec f)an i mån:
gnå nåcnmvo cftrerfoU marflfm meb firåra fovcbtiKlfcr

od) tiDtanbe orb^ men bcnne låt på ftunben gripa od^

foljanbc bagen afvdtta S)i:obcc ©wcnpon, oc^ gjocbc

få ett t)ajli9t flut på benna oco.

@ri! ^ufc fortfor mcb fina ftamplingar mot mats

ffen, oaftabt i)an l)abe fått få mpcfen ()jclp af l)onom

n)ib <S6berf6ping§ t)errebag. S)an begårbe en gång,

att l)an od) Äart ^nutéfon mcb enbaf^ några få mån
fPuUe !omma till famtaléj men marffen unbtref bet;

ta, emeban l)an fått wcta, att Qtif t)abe laggt 100
man i fcrfåt på ^ané tvag, £;ctta oaftabt trobbe

Äavl fig ånnu funna trinna QxiH it^anffap od) gaf
t)onom ptterligarc l)ela Jpelfinglanb uti forlaning ; lif:

ttjdt rear Grif {)onom lifa l)åtf? od) på en refa i 28eft=

manlanb fann Äarl alla bonberna fienbtliga od) af

^u!cn uppretabc mot fig. (Slutligen, bå i)an anlånbt

till Äoping od) ^abc rcban gått till fdngg, fom i)an^

fofSmaflarc in od) beråttabe, att Srif ^ufc i)ahi gjort

folfet i JOfefarnc upprcriffa, od) n^ore nu meb fin bar

blott twå mil från doping, ber ()an dninabc oftrerra=

fpa ^arl i natt. SJJen Äarl trcfteé fjaftva fdfrarc uns

berrdttclfer, tp ban fruftabc ^ufcn ingalunba, utan
tabc fig roligt att fcfaa. Sägen berpå, bå .Karl tt?at

på a\igen till 3lrboga, mette l)an tttå bdrolber, fom
ofn^crUmnabe boncm ^ufenå öppna fejbcbref, l)mlht
Ipbbe fålunba: "Wet tet, 'JRcvI, att voill tu mig
ncgot cllei* hxva^ trtnnemcn voill mig nåc^ot, bå
finner l)Cin mig i 2tvbcga cd) fovbcrme fig ter
<But> ofvxiei*, att jag må ej blifviia i mcF \)å min
gått»; ty jcg clörig ivet, nåv jcg ivcvber frefter,

(l)?ft)er cUer liflos. iDå )la\l t>u xveta, att till

ten tag, tet xvavtev bättre o|; emellan, ån tet

mi ÖV, tå n>et tet, att i)vcav jrtg tig finner cUer

någon, ter tig tiUI?orer, tå xvill jag göra tet få
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fom mig bov göra mot min våtta ftenöe. ^et
xvet C5iit)6 t)elgci bloö voål, att jcg l)öt>e otånft
goföt; od) f?öU t»u »jetö, att &en öag, fom fag;

5)er voav mellön 23engt ötenofon od) mig, ^o--

nom fager jag upp, ty jag voiU itfe l)åäa mina
ftent»er få lätta, fom jag hafwev fovr gjovt>t.

Scriptum Arbogae, sub meo sigiilo." X^a matjfen ^abc

Idft bctta bcef, jteg l)an af fin i)å^, foU pa fnd cd)

bab (5ut> wara t>omare emellan fig od) puFen,
famt l^åmnas på puBen, t>et t>an få illa lonat>c

mavf?ens ivalgerningar. 2)ecpå ^611 ^an tåb meb
fina tuanner, t)n?accftec några fdnbeé till iDcebro for att

befpifa flottet. @)ctf reb i)an till 5Bcfieråé, fammani
fallabe-borgrama od) begarbc af bem mat att bermeb

forfc flottet. £)e§a nefabc allbeleé, fdganbe, att bå

f?ulle pufen od) bon^evm uppbränna öeras \'iat).

"S)et fiolen j ej frufta for," fabc mariTen, "jag

fjelf f?all göra tet;" {)tvarpå f)an ftrapt befallte fina

tjenarc att taga t)arnejf på, gå neb i jiaben od) tdn=

ba elb uti alla gårbar. Så folto borgrarna till foga,

flottet btef uhU forfebt meb fpiéning, od) Äarl reb

famma natt till i^tocfl)Olm, ber l;arF rujlabe fig mot
betta uppror. ipan talabc från burfpråfet till bor^

grarna oå) erboU beraé tofte om bijlånbj tillifa fic! l)an

många ra(?a fn^enner från erfebijiopcn od) anbra l)eri

rar, få att l)an, efter åtta bågar, funbc åter braga

fuUruflab emot ^ufen.

Tiå benne emeblcrtlb fått l)6ra, att .^art f)abc ri;

bit unban tvib Äoping, tog i)an jlort mob till fig, od)

ftåmbe bonberna tillfamman på "Krboga å, fom njar

tillfrufen. Ser inbiUabc t)an bot enfallbiga folfet allei

^anba o''anntngar om Äarl, fåganbe, att t:ienm bvw-
éat)e, bå bonberna Fommo till bonom, att bin--

ba, iTå od) lni'OHåncia t>em, uppfBåra berae mun
till öronen, bintia bem voit> garbeegårbar od) låta

bem fryfa il?jel, od) jlutligen uppmanabc bcin bem,

att mzX) t;onom gå till tTlora |lenar cd? ber voåU
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ja pig en boitt)cfon till Honnttg, cd) Hona 1)0--

nom, men fjelf wille puFen ingölun&a blifvoct

fonung, fabe l)an. SSonbcma tcobbc bonom od) lof;

trabe Ipbnab. got 9?ccfeéb6nberna ^6U [)cin famma
till, utfdftanbc ftg tiUifa, att af flottet gotra ett Flo-

flev till <^ngelbret*t6 åva. i)cpe foljbc trtUii^t fin

förra ålffabe l)6fbin9§ iv>dn od) tofirabc @rif troget.

.Ipan tdt bem bå plunbra ^arl6 (abugårb, fom låij ne*

te i jtaben, od) gjorbe fig ber bonberna goba bågar, flag*

tanbe/ jlefanbe od) ntanbe få mpcfet be focmåbbc.

SD^en, bå &rif uppforbrabc flottet, ttiUc Äarlé tjenarc

ingadmba giftra figj od) (5ri! ftcf beputom trcta, att

flottéfotfet ni;p t)abc fått forftdrfning od) trär meb allting

tvdt forfebt, faftdn motfatfcn blifirit ^onom berdttab.

jpan fabc bå tiU bonberna, att l)an må{ie vefa till

iVeftnåe od) f?^t)&a lan^et for martlens plun--

t>rattt»e od) bi-annanöe, mm iTulle lemna en

af fina fwcnnev qvcav till böndernas anfoiavc.

•Depe flagabe od) båbo l)cnom ej ofivergiftta bem, men
f)an f?i;nbabc bort till *JÖ3efteråé. ©tra^t efter t)ané

afrefa gjorbe marffenå tjenarc ett utfall från £)rebro

flott, od) cfwerfollo od) ncbl)6ggo jemmertigen bonber;

na i jlaben, få att be glombc båbe matfdcfac od) tra;

pen od) flpbbe unban, gommanbe ftg i jfog od) fdrr,

pd) tpcftc att tt»d[fdgnaben på marffenå labugårb l)abe

blifrcit bem alltför bprfopt.

^ufen \:)aie emeblcrtib forfamlat od) locfat till ftg

9Be|tman(dnntngarna, meb l)tvilfa l)an borjabc beld-

Qra 5Befteråä flott, ^an uppforbrabc bet till bagtin^

gan, men flottéfogben, SSengt ©unnargfon, ftvarabe,

Att niet) ^en forvåöaten €riF puFe v»?ille be lyxvar*

fen bagtinga eller bafvx^a fveb, utan åmnabe be

bela ntötfacfarna meb bonberna. SDm qwdllen

företog ^engt odfå ett anfall od) jagabc bonberna från

qtrdUéborbcn, gjorbe jlort nebertag på bem od) foror=

fafabc få flor forffrdcfelfe, att (Srif ^Jufe meb all ftn

ffara mafje fcban l)åUa ivaft, utanför flottet l)ela natt
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ten igenom od^ liba mpdEet nf ben ftatfa frojlen, tp

bet töat nu reban irintcr. Slagen berpå ben 16 Dec,

efter mefané flut, gjovbe borgfolfet åter ett utfall mot
be oberebba bonberna. ^a blef anllcrttallan roårre ån

förut. 2)?ar|fen6 tjennre brefrco j!ora flocfat af fång;

na bonber in i flotcétorncn, oå) fccbe befutom bit flc=

ra la^ af bonbcrnaå matfarfar, unber het be^a utan

orbning lupo omfring. @å t)ufcrabc firenncrna måi

en timma i flabcn, forrån (Srif ^^uh ftd fina tjcnare

famlabe, till i)W\[h\ ocffå bonberna fallabe ftg. 5^år

borgfolfet betta fago, brogo be fig i gob orbning tiUr

bafa på flottetj men grif ^ufe, fom fcrftob, att ban

t)ar ej funbe tvinna något, rcjlc ftra)ct upp till 2)a;

larna, od) oftvergaf bonberna, l)n.nlfa fFpnbabc fig un;

ban {)ir)ar od) en l)cm till fttt, flaganbe cd) jemran^

be fig ofroer, att be få l)abc blifivit bebragnc oé) loda*

be till betta foretag.

9^u !om marfEen meb fin frigåmagt från @tO(f=

f)otm od) brog unber julen omfring uti 3Bc|!manlanb,

JRefarne oc^ 5^erfe, ftåmbc tiU fig bonberna, \)\vxlfa

follo till foga od) blefiro mot penningeboter benåbabe,

utom fpra blanb l)ufn?ubmdnnen, fom afliftt^ubeé. C!)?en,

fom marfPen ftcf bref från Dalfarlarna, lywUVa föi

be fi^ xcilja iy]el\)ct PuFcn, få ftåmbe t)an ijtterli;

gare Upplänningar od) jöftgotar fig till moteg tjugons

bebagen i 5öeileråéj men ett ftpde norr ut l)abe ^u=
fen od) 2)alfarlarna lagrat fig på ^dllcffogen famt
ber l)uggit en bråta omfring fig. S)et fom bå till ett

motc mellan i^arl od) Srif, t>ev t>en fe&nai*e lofvcct=

t>e blifvuft mav^len trogen ody fova I;onom <tU<t

55alfrtvlarna till fovliFning nå^iia txxq xvit» ^avct-

fei*6 fytl-a. Slagen berpå reb alltfå marfPcn od) meb
l)onom erfebiffopen od) flerc till ^arafer, ber be ftns

go fitta i frojl; ocl) fnopra l)cla bagen, od) inga bon;

ber fpnteS dnbå. S)m qnjdllen fom ^ufen, od) fabe,

Ätt lyan ej I^a&e mctQt met) bon^enia, boc? lofnjabc

^an, att met» t)cm nå\\a Öctg motamarffen på J^of:
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bijla ang utanför SöcflcråS. S)?en inarfBen fid oc!fa

bet tvanta f6rgåfi\)eg, odj ipa betta [att blcf ^an nax:

rab ännu c-n gång. Da tvrebgabeå t)an t)6getigen od^

fom l)an bcttilt ftc! i)ka, att Ut wax tnha^t fwcf af

^ufcn od) £)a(farlacna, tp be intndntabc fotftacfning

öf ^clfingac od) ©eflciEboav, fa ccb t)an ftvapt meb

l)i[a ftn l)dc upp till bem roib @fu(tuna fpcfa. Jpan

påmtnbe J^atfarlarna, t)iu*ii t>e fovut f)rtt»e lofivat

^onom tro od) I;)7lle|l:, od) frågade, om t>e nu
xviliz fivit)a mot l;)ononu £?e rcpabc a[ta nej! foUo

tilt foga foc macffen od) lofvvat)e ött ej merct låta

puHen forlet»a ftg. COTaiiTcn gaf bem bå tiUgift od)

befaUtc bem refa l)em; men [jclf leb i)an till 9Bej!er=

åé, bit bi^n afiren bab ^ufeii femma, ctbjubanbe t)o:

nom fdfec Icjb. ^ufené i^anner trarnabc {)onom5

men ban fabe, att på få l)OQct lyevvave o vt) {:unt>c

man fuUeligcn fovUta flg, odj foc bit; men bå ©=

riÉ nnb famnianfomften talai!C i)å\:bt od) oforftgtigt famt

pttiabe fin reuebe od) bitter!)et ofovtdcft, få låt marf?cn

l^ajligt od) tivdctemot gifwen lejb fdngéla od) ftrajrt

öffdnba t)onom till brotfet Ärijlec OJiléfon 5öafc i

(Stoc£()olm, l)n)itfen utan bcojémål lat baté()ug9a ^o=

nom fom en upproréfliftacc. ©åbant flut ficE bela

^ané foretag 3 od) l)afi\)a be ffcfle unbrat på, att Äarl

itnutéfon ej l)elbre gjort b etta långt fornt, bå i)an

I)abe bertiU fulla jEdl, dn att nu for benna fafen bri)=

ta ett öifreet löfte.

3 ^ap.

1^0600 OHriSfiöOttö tröo.

Sopc ErtBfon {)abe af marjTen fått ett tejbebref,

att ingen ffuUc inåga antafta l)onom for l)anå förra

uppforanbe, banircfter l)ai\ fattc fig neb t SBabftena.

SSonberna beromfring, fom trobbc, att be unber mar;

ffcnS frig meb ^^ufen tunbc göra, l)irab be »ville, bro;
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to fig in i floj^erflugan, uppfofte ftn gamla fienbc,

3cpe/ od) brogo t)onom trib benen trapporna iitfore,

få att ^viné t)ufn)ub jTcg mot alla tcappftegen, feban

bunbo be ^onom v^'^
f" f^^^*^ od) foro af till SJiotata

ting. £)ec floto be fcing Ijonom en ring, od) bombe

^onom, fcr all ben grpmt)et, l)an i Svalarna utofivat,

till bobenj {)tt)arpå ^an jlrapt blef t)al6l)uggen. Äart

j?nutéfon l)ai-mabeå mpc!et cfn?cr, att bonberna l)abc

wägat brpta l)anS Icjbebccf, oc^ fdUbc bem berforc till

t)09a penningeboter.

4 mp,

^rijler O^iléfon SOBafc^tiU SSiorno, [om rear rif5:

broté, l)i;fie t)cmlig afunb ofmer marffené jlora magt

od) anfeenbe; lifivdl anigabe l)an ej uppenbarligen wi-

fa bet. CD?fb £)anffacna od) meb fonung (5riB full;

mdgtige l)6Ué nu bet ena mctet efter bet anbra, bel5

om Unionené fornpanbe, bel5 om fonung QtiU åter:

fomjt. (5t)uru (Jrif ofta bröt fina löften reib be§a

möten od) uppforbe fig oforjlånbigt od) illa, få reitlc

bocf .Srijler 5^ilsfon l)afira t)onom in uti lanbet igen

for att berigenom nebfdtta ÄarlS anfeenbe. Äart wiU

le åter t)afn)a (Srif affatt for att fjclf blifrca fonung.

<Bå lofte båba fin egen forbel, men ingen lanbeté.

Utnukteé antogo be bocf jlen af ben innerfta rednjfapj

brotfet, fom uhu gammat, fallabe Äarl for fin fon;

Äarl fallabe l)onom fat>et tillbafa, od) låtfabc meb

ivorbnab l)6ra pd t)ang faberliga råb, e^uru Äarl trips

te, att be rooro falfEa. <Så råbbe t)an, bå 5D3erm;

Idnningar od) £)a[farlar l)abe gjort uppror mot mar;

jfen, ött &ögtinga meö öem od) ej refö fjelf t>it^

ty t>e lluUc ölt»rig mer U^a TXavi. £)etta gjorbc

ÄrH^r for att ^Idrfa upproret, fom l)an fjelf l)emtigt

unbcrftobbe, dmnanbe fålunba få £)alarna oc^ 5Be|lerå5
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ti\l forlaning åt ftg od) fin fen. ^cn marfFen [anfcc

l)a|!i^t fin l)6fitittéman, lixwib <Six)or, meb 120 fwen*

iiec till SBermlanb, bec bcnnc i 5c'§fl)iirab nebl)6g9

uti en fliib en ftor mangb af bonbcnm, l)ivaccfter ben

lanbéocten återreanbe ttU trbning. £)alfartarna åtec

fidmbe ^axl till motcé mot fic( od) rifcté rab i (into-

ping. 2>rotfet reaniabe ^in fåre fett bcj!dnbigt fcu

att gå ut till bcnbccna; men Äart Änutéfon gict dn^

\)'\ mobigt till beraö famling, od) bå l)abe ingen af

bem något Flagomål ofa^ec Äarl od) ^ang tjenare att

framföra, utan eifdnbc fttt brott, loftranbe beter ber=

for od) ipbnab i framtiben.

(5n gdng {)abe Äarl lemnat at Äriflcr fitt infe:

gel att fatta unber några utldnbj?a bref. ^rifler fors

feglabe bcrmcb ett brif, att l)an jfulle få 5;iflfingclanb

uti forldning, od) ffebbe betta marfTcn otretanbe. ^cin

f6rba?b fig od mcb flere biflfopar od) råbéberrar att

fttlja ^'arl från regeringen; men bennc t)abe få jlort

anfeenbe, att bet mi§U)dabeé, od) Äarl i bcf jldlle

blef u^alb till riféfcrcftånbare, Äriflec ^iiléfon till ftoc

förtret, ^wilfen nu måfte t)i)Ua bonom fåfom fin of=

roerl)erre. ^an företog fig berfore oter ^emliga jldmp-

lingar att l)ielpa fonung (5rtf in t rifet; l)trarf6re

Äorl cmfiber bejlutabe fig att göra dnba på benna

oro. ^ané tjenare, jllaé Sang, fic! rcdlja fig fpratio

btanb marffené raffafte fn^enner, meb l)nnlfa ban rcb

tiU Ärifier Oliléfoné gårb, 9idfa^elftab, od) utforbe ^ci^

£ang fitt drenbc få trdl, att mer ån l)unbrabe af

Ärifler^ tjenare blefa-io ofwerrumplabe od) fångnc i

oljlufiran om qaidllen, oå) Äriller f)elf rpcfteé utuc

fin fdng, fafiabeé t)alffldbb uti en fldba od) forbeS

till 5Beflcråé; od) måfle l)an nu lemna alla fina for:

Idningar i (S^irerige od) åtnoja fig meb 5öibcrg6 flctt

i ginnlanb. ^'å fufaabe ^arl inutéfon dfa^en benna

fienbe ; bebrdgeri btef jlraffabt meb bebrdgcri, od) om
jiågon gjorbe fig famirete ofroec bepa brott, fa funbe
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be tifa mcb f!oca omfoftnabec berfocc fa paftvcné foclas

telfe, oc^ lefbe fcban, [om be tuiUe.

5 ^ap.

9Jilé ©tensfon DIatt od) £»ag, farbcobec tid Qn-,

gelbrefté mocbare, 9)Zané SSengtéfon, trär gift meb
Äarlé fnfferj men funbe oaftabt benna nåta jTagtffap

ide fe Äarlé jlom magt utan bittcc afunb. ^an l)a:

be reban mcb fina brobec, S5o od) 53engt, beltagit

i drifter D^ttéfoné ftdmplingar, men l)abe blifmit fot;

lift od) aflaggt trol)ctéeb. knappt n?ar tifrodt mar:

fJen ur ^ftergottanb, forran 5?tlé lat fina tjenare ri=

\)a ofiver ^eta lanbet cd) flå Äarlé frocnncr, t)irar be

funbe finnaé, famt plunbra oc^ rofrea bonbet, prefler

od) fprfor. Äarl fom bå od) injlangbe 3^t[é pa ©te:

geborg, od) lemnabe belägringen åt ©rengSle, njar:

nanbe l)onom att icfe tro 9?il». *£)etta oaftabt Ipifa^

bc6 bet ^lité, bå ^an f'om i n6b, att erljålla ett ftillc:

flånb af (Irengiéle, unbet fcrenninbning, att han tville

foEa fccltfning mcb jTarL 9lil§ lofroabe mcb bpra

cbcr, od) åtta af i')an5 fivennec gingo i borgen bcrforc

att l)an unbet ftillcfrånbet ej ffuUe fli; från ha belåg:

rabe flottet, knappt reoro lifwal be bclagranbe bot:

ta, fort ån 5fité reb mcb tjugeen man ut från ©te:

Qeborg neb genom ©målanb, tidé l)an fann ett j?cpp,

^TOilEct t)an tvålbfamt bemagttgabe fig, cd) fot bcrmeb

ofraet till fonung dxit på ©ottlanb ; men Äatt l)af:

mabcé högeligen, att l)ané tjenare fa t)abe låtit nar:

ta ftg.

honung S^tif mottog 5^ilg ©fenéfon ml, tan:

fanbc att genom bonom åtecivinna tifet. ^an gaf
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l)onöm ttvå()unbrabe Ijofman*), mpcfct penningar oc^

fpiäning, utnamnbe {)onom till fin macff, od) utfar;

babe brcf ofiver t)e[a rifct meb befallning, att alla

IfuUe Ipba t)err 5'?ilå ©ten^on. ©å utrujtab, fom
bennc tillbafa tiU Dilergotlanb, lat fina tjenare braga

oftrer allt lanbct mcb plunbranbe cd) l)arjning, od)

beputom buro be till <Siren)?arnc§ ftcra l)arm ben

S5anf!a fanan, Bannebrog
, framfor ftg aUeffdbeé.

a??cn fnart fom Äarl meb fina l)ofman till Djlergot;
lanb} ba rnmbe ^ibS @ten^on l)afteliga unban tiC

©ottlanb od) t)ané plunbranbe tjenare f?pnbabc att

gömma fig unban på (Stegeborgé flott, l)anifet ^arl
jlrapt idt innelldnga på alla fibor. Spän bobbe fjelf

unber benna belägring på en t)olme, l)aiilfen ånnu ef;

ter honom falla6 Äarlél}olme. @lott-3folfet fåg, att

jlarl cfta gid emellan fina Idger utefter ett berg, cd)

ivar bå inom j?ottl)åll for fiftningen. 2)eraé bp^e;

mdjtare Oiobenborg lofirabe ba xvit> lif cd) åva, att
fålla l\avl, t)ereft l)an mera ginge öeit luågett,
od) låt få »rånba fjorton fdrrcbp^or**) mot berget od)

iroro be labbabe meb frenar i fldllet for fulcr, fom btt

brufabeg ben tiben. @nart fågo be, l)mar ^arl fom,
tp be Eunbe lått igcnfånna öonom på hen rejiiga ivar-'

tcn od) flolta gången, od) Siobenborg tånbe på ben
forjla fånenen; men ben boppabe af nnignen cd) ftenen
gic! tjuge famnar ofmerÄarl. S)an affFot bon anbra,
men fiutfammarcn fprang od) ftenen gicf ej tjuge fam=
nar långt, ^an afffct ben trebje, men åfrccn benne
l)oppabc af roagnen od) flencn tråffabe irfe. 9?u irille

*) ^ofntön fallabeé på benna tiben be tjenare, fom
foljbe meb någon mdgtig l)erre. 2)e jFuUe »vara
ganffa \x\\l betwåpnabc ryttare, mpcfet ofwabe i

flrib cd) fåftning, cd) fin l)erre alibeloS lillgifna

od) Inbiga.

**) ©å fallabeé fanoncr, htvilfa forft ivib benna' ti=

ben blcfiDO inforbe i ©»verige. »
iDel. II. 8
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Diobenborg ej fjuta \r\n, tp ^an fdnbe ftg f)aftigt fjuf,

od) fabe, ött t>et ivrti* (But)0 |lt:öff for 'Ko&enborgs
ont>a uppfat emot l^övl. €^a fem Äart Ipcfagt

unban afivcn fraa benna fara. Setagiingen fortfatteé

cmeblcitib mcb atlr allirar, [a att borgfolket flutligen

iTiåfte bagtinqa. 2(![a broberna Ccatt od) ©ag blefito

återigen fcrlifta meb Jarl od) lofivabc l)onom tro od)

l)ulbl)et. 5)?en fnart fut t)au l)6ra, att 9lil3 ©tcng;

fon tvär cinxjo fommcn från ©ottlanb od) reb omfring

meb 60 tjenarc uti ^ftergotlanb, forcfaninbc allcbanba

flagé ofivertviålb od) plunbring. ilart fficfabc lUer ncb

fina l)ofnian, l)n)ilfa uppfofte DJité ^tcn^onå rof;

ivacebanb pa en ang mclian 9?orr; oc^ »Scperfoping,

flogo bem allbeleg ur fältet od) fingo t)crr £Ril§ fjtlf

till fånga. ^an forbcé till Sobcrfoping, ber t)an

jlrapt oog af en fmittofam fjufbom} men Maxi lat

l)ålla ftrang råff! meb l)ané tjenarc cc^ nio blanb bem

blefrco afcättabc od) ftegUibe.

(Slottéfogben på 53orfl}olm på Dlanb, l)erc 9)?åné

©rett, gjorbe ftraict l)drefter åftven uppror for att ^jel=

pa fonung 6rig mot jlarl. £OZen benne fom gcnaft

neb till iDlanb meb fina fivenner, od) måfrc bå 9}?ånå

©ren uppgifrea flottet od) froåra tro od) Ipbnab åt

5tart Änut^on.

6 ^ap*

<Dm i^ottung (iStiM aföätlning.

@å miplpifabeé oUa forfoE att {)ielpa (5rif återigen

till (Srcerigeé fröna, od) be mangfallbiga unberl)anb-

lingar, fom fot famma ånbamål l)6llo5, ftngo, genom
QtiU oförfiånb od) troloét)et en lifa oli)dlig utgång,

e^uru mptfet ocffå ben trogne od) ärlige ^ané Äro-

pelin arbctabe for l)onom. Uti ^anmat! \)aiie ijan

åftvm långefcban förlorat allt anfeenbc. 2^et b^nbe

fig en gäng, att ben mdgtige od) fovndmc ^lof Sött
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mötte fomtngené frUtci, junäfcit Gcctlia. (Som f)on

for uti en grann od) prafltig tvagn, cllcc Fann [om

bet bå fallabe^, cd) ()cri- Diof ej fånbe l)cnne, få tog

t)an af fin i)att cd) bdlfabe iforbnabéfnilt fåfom på

en bebcrltg fru. ipané tjcnare borjabe le l)åxåt; cd)

bå l)err ^lof af bcm ficE tveta, l)irem t)on wat, j^ottc

l)an i uTcbeémob t)enneé reagn ofrcerånba, brog fr^im

lungfru (Cecilia berur od) gaf ^cnne itieb fitt ftt>arb

tre flag på bafen cd) ()ab t)enne ^lUfa fonung (5rif,

att t>ennci f?6Frtn t^ulle t^ilja I)onom fvån iDan--

marF. rfebliv^l)ctcn gi(f fa långt, att Sorctea, en

annan fotntngen^ frilla, fcrbe offentligt i fitt figiU be

orben: Dorotea Honung >^viFs ConcuLina. ^åx
fluteligen driB allbeleS uppretat ©anjfarna genom fin

cnitiiél)et att mot beraé n^ilja lemna rifct åt S3ugié=

laf af Pommern, for l)an bort till ©ottlanb, bafivan:

be meb fig alla rifetå flenober od) fin fåra (Cecilia.

@om orfa! förebar ^an, att f)an ffuUc bagtinga meb
©wenfParna, men ^an fom albrig tillbafa @nart
fficfabe 2)anffarna oc^ uppfabe l)onom trcl)et od) h)b=

nab, famt uttralbc ()an§ fi;ller:S fon, t)crtig ^riftcfec

af ^åicrn, till fin fonung. ,^å @rif ej t)eller ti^ille

«å in på be tvilfor, fom (SivenfParna forcffrefivo, få

uppfabe dfroen be bonom all tro od) Ipbnab (1439).
@rif gjorbe inga fpnnerliga bcmobanben att återfå fi=

na rifen, utan lefbc en tib bortåt forglo]! meb fin

(Cecilia på ©cttlanb od) nårbc fig l)ufanibfa6etigaft

genom att bortfapa od) plunbra <Siven|fa od) £)anj?a

jfepp i iDfterfion.

Jpertig Äriftofec af ^Sajern ffref wål reban 1438
till @a>enfPa råbet om att blifttta bera? fonung, men
ånnu fcrmåbbe Äarl l)inbra bet. • Jpan tpcfteé båbe

fig fjelf od) anbra ej ofortjent att bdra fronan. 9}?eb

fin raffl)ct ijabi i)an få wål ftitlat alla be inrifeS

upproren, fem befriat rifet från allt ufånbfft 6fwer=

reålb. fOJånga unberbara fagor utfpribbeé om b^nom;
ben gamle bp^emafiaren 3?obenborg funbc ej bo, fabe
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man, unbcc fin beflänbiga oå) fwåra fjufbcm, forc

an i)an fått katlé féclåtetfe. (jn liten flicfa tpcfte

ftg en gdng unbec prcbifan fe en gutlfrona på ÄartI

t)ufantb od) n^ifabe ben åt flera 5 od) en gamma', åtta;

tioårig nunna forutfabe t)onom, att t?ön xvij5erUgen

en gång )?nlle bltfxra fonnng.

5[)Zen på anbra ftban iroro många, ja (ångt pera,

emot {)onom. S56nbcrna t)atabe i)onom fåfom mi§-

tanft for att ^afiva gpnnat ©ngctbrcfté morb. ^re=

ftcrna, fom nobtuanbigt iritlc fornpa Äalmare=unionen,

fågo i Äarl cnba l)inbrct bcremotj od) a\>e[n afunba:

beå ban§ magt oå) funbe ej tiba, att f)an ffuUc blif;

voa beraå l)crrc od) fonung. Se^utom afffnbbe mån;

ga bet »rålbfamma od) ofta trolofa fdtt, t)njarpå ^an

gjorbc jlut på fina ftenbcr; utom ofmannamnbc be;

råttakå åfkvcn, att i)an låtit i manbclmjolf forgifira

erfcbifEop ^lof, l)n)ilfcn ftåbfe arbctabe for fonung

Qdt C[Rånga alfJabe dftven Unionen, ti) be trobbc,

att ju ftorre ett riPe irar, bcfiD Ipcfltgarc blcfire åf;

iDcn bc§ folE; od) herrarna onffabe ien tillbafa, for

att unber fonungcné fråntvaro få fåfom be fornåmjla

ftpra tifct,

Wlot hi^a ffål frranbabe alla Äarlé forféf. Swå
år iD^abeå bet tt>dl bonom att utcfldnga ^riftofer od)

fåfom riBforcllånbare fjelf få ftnra rifct; men fLutligcn

måfte l)an gifnni ivifa for b^crarnaé cinvifa begäran

od) Ärii^oferé lift, fom båbc fjelf od) genom fina fån;

bebub lofirabc^wenjfarna od) ifi;nncrl)et Äarl Änut6:

fon allt möjligt gobt. Äriftofcr fmicfrabe b^^^om på

allt upptdntligt fdtt, fallabc bonom fin trofööer od)

bifoU firapt od) gcrna Äarlå begdran att få ^inntanb

od) Slanb i forldning, famt bcfriaé från allt t)tterli=

gare rebogoranbe for ben tib, bau flprt rifet. ^å beo;

fa.uMlfor od) feban han afgifivit fin fonunga:forfd=

frän, blcf Jlrijlofer tagen till fonung i gircrge IMl.
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7 Mci\>.

<©m iSonung UtiQtoftv.

Äriffofcc fem tiu till ©todbodn, I)irai-cfl han

{)oU ert (\an^a praFtfullt intå^, gåenbe brebrcil» Siaxl

Ämttfon. 9?u ivar trdt Ärtf!ofcc facjcc od) bejelig tiU

anletet, men l)ané trdrt n^ar fort od) oanfenlig, famt

n?anflällb af formpcfcn fetma. Solfet, fom betraftabc

bem, fabe ccf fin5 emedan, att mav)len ivore fBo-

navn ån fcnungen od) mera xvaf^ig att båva
en Frottö; l)n.nlfet bå Ärijlofcc feban förnam, bab

l)an, ffdmtanbe, 'IXavl ide gå ftg få nåva, ty folFet

faöe t)å, ött B.örl bort«e xvava fonung od) ^ri--

fiofer ^ane tjenare. ^ifafuUt trifabe Ärijlofec alla

utirdrteé tccfen till ben ft6r|la n?nnffap for Äarl, cd)

|lob till cd) meb fabbec for en af ^ané bottrar. Wien

fom marffen nog^imt få.^, att fonungen i fjelfrca

trerfet ej roillc bonom wal, få rejle han ffinibfamt of;

trec till fin npa fcrldning, 'iibo. Jlonungcn for nu

fin (Srifégata, od) upptog allejlåbcé meb frnbavt »rah

bebag alla flagomål mot Äarl Änutfon. .^an jlambe

bonom ocffå till <8'tocfl)olm, att fld till anfnmr for

ii(^ci tilln^itelferj cd) bröt Jlriilofer fålunba bet löfte,

^an rcib fttt n^at gifivit Äarl. £icnnc inftdUbc ftg,

men enbaft pa fonungenå bdgtibliga lejb, od) till x)t:

termera befrdf:el[e berpa mebforbe ban fjelf fembuni

brabe raffa cd) trdlbeivdpnabe ftrenner. Wwål nnptc

jtriftofer meb fin fUtgbet få bringa marjfen i ftrårig=

bet, att bennc måfte lemna från fig 'ilbo cd) nöja fig

meb Söiborg, jlarl fFpnbabc Ijaitio^t tillbafa, fruftanbe

ännu något »tterligarc fn^ef af fonungen 3 men nu ficf

l)an fitta några år bortåt uti tpjlbet oc^ ett flagg

lanbéflpft på famma SBibcrgé flott, bit ban fjelf unber

fina mdgtiga bågar b^^^^ fcnvifat fin mebtdfiare tv\

gamle ^n\tct Dcilpon SBafe.
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5lu U)dti fig Äriftofer ()aftva tcmligcn förm'nffat

Äar[ Ämuponé magt, biravå flora anfeenbe f)an bo(f

alltib mncfet fruftabe; men att fjelf ivtnna [hia uns

berfdtaceé fdrlcf, bet fcrmåbbc t)an icfe; tp meb all

fin 9labli;ntt)et cd) qn)tcfl)et, anu ()an icfe en flof od)

cattroié, utan en flug od) tUfunbig, ()erre. Soc att

irtnna penningar oc^ utfå oenici()et mellan be ©wetiffa

t)errarna, pldgabe t)an fdlja bort ett idn at flera på
en gång, utan att be ivn^te af l)ivaranbra; men följs

ben ttjar, att i)an ficf allaå oivanfJap. ^an roille af;

iren i början frambraga fina S3åjrare, men bå Darx:

ifar od) ©n^enfJar gjorbc beremot allivarfamma pås

minnelfer, blcfiro be åter utfficfabe. ^et vvdcftc ocffå

f!oc i)axm, att, bå fotfet flagabe ^oé Ärijlofec ofirer

QxiU fjcronverier på ©ottlanb, fn^arabc fonungen idtts

finnigt, att l)an6 morbror vcål bef>6fiver något
till fin bergning, nåv l)an Rittet på ett ilåv,

fom (Sottlant). £)å flutligen rcffanbet blef alltfoc

olibel'gt, få for Äriftofer bit meb frigéfolfj men feban

fonungarna i enrum talat meb btvaranbra od) flutat

freb, fcglabe Äriftofec bcrifrani od) ©rif fovtfattc fitt

fjoroftrcri fom förut.

£)et, fom lifivdl mcft gjorbc .S!r!f!ofer§ regering

forf)atlig, nnir ben fivåra tib, fom bå intrdffabe. Uns

ber ^arl .Änutpon l)abc bet alltib umrit goba år5 men
unber Äriftofer blef bet mifwcjct, \>n ena året eftec

bet anbra, få att folfet måfie dra barfbrob, od) bertilt

fom pcflcn in i rifet. SDaftabt en fåban nob for fos

nungen lifwdl wtb få ftort fdllffap genom lanbet, att

folfet måjle for ()n\irie natt fammanffjuta fem Idftec

fom åt l)ang haitax; fajldn be fjelftra åto barf.

golfet fallabc l)onom berfore Hriftofer börFefonung,

od) tillffcef efter tranligl)eten bcnna mifnHipt fonuns

gené fpnbiga uppforanbe, ti) t)an lefbe mpcfet iUn få

trdt meb bobbel od) briifanbe, fom fJorlefnab, cl)uru

()ané unga femtonåriga gemål foac ben ffonajle i

norben.
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Äonung Ärijiofec wax for ofcigt af ett båbc gobt

oå) glabt [pnrtc, cd) tvifabc i fin rcöccing mpcfct for;

ftonb^ el)ucu bet ofta focblanbabeé meb flu9l)et ocf)

tcoloé^et. ^ané focndmjla bemobanbc unbcr fin u-
gering gicf ut på att afffubba bet {)anbcléof, fom

^anfcjlabccna (agt på nocben od) fufani bcfaé magtj

men mibt unber bc^a tillcuftningat bog ^an l)afltgt

uti ^^^^'iiigborg ben 6 Si^nuari 1448 od) lemnabc in;

ga arftringac eftec fig.

£)et måtfeé fot ofcigt, att unbec ^nj^offeré ttb

(1442) blef tsn få fallabc meMlrtgen, fom i gj?ag=

mi§ <BmiU tib utarbetabcé, dnbtligeu antagen till all=

nivin lag ofrcec l)ela ri!et.

8 ^np»

i^atl iänutööOtt , i^oniutg.

•Då Äcijlofec bott, togog båba broberna 53engt

od) 5f?ilå Dpcnftjerna till viféforejtånbare, od) benna

fidgt blef nu ganffa magtig, cmeban S5cngt6 fon, f)ecc

36n^ Dpenfljevna , blef ecfebijfop eftec ^Ricolauå

,

fom bog af (org ofJDev .Ectjlofei-S bob, od) cfirec be

oreboc {)an nu fåg forep fdberne^lanbct. l^ifnjal

I)abe OFenftjecnotna ej nog magt att göra någon

af fig till fonung, utan rciUe i bep ftdlle uppratt^

^ålla Äalmareiunioncn, t)n?aruti be unberftobbc» af

SBafarna. -Dcremot l)6llo båbe SSonbe; od) 23jcl!e=

flågterna meb Äarl Änutfon, fom nu ffpnbabe l)im

från ginnlanb , meb åttal)unbrabc ribbare. Dieban

förut gingo ofwer l)ela rifct många rpften om fler=

fallbiga fpåbomar od) uppcnbarelfer, att .^arl ffulle

bliftt»a fonung. ipcla benna ivåt l)abe nnuit en bårb

torrfa od) allt lanbet fcuftabe en förfärlig mi^uHijrt,

men famma bag, ben 23 ^a\, fom ^arl fom till

(Stodt)olm, foU ett rifligt od) uppfrijfanbe regn på
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ben fortorfabc jorbcn; od) nienigf)eten
, fom häxuti

iqenfånbe j^arlé forbna Ipcfa, ccf) trobbc ftg fe @ubé
[pnncrliga UHilbet)ag, blef l)onom få nnjcfet mer till;

c^iftvcn. Såfåncit \\\n berfcre allt Dj;enftjcrnornaé od)

^a''avnaé bcmcbanbe att få någon af be fina till fo=

nnng, fåfanc^t bcraé forfof att uppfPjuta tvalet oc^ fot;

nra Äalmavcninioncn, fåfängt uhu* bet jlutligen, att

36nö S^engtéfon reftc bort, tvocnbe, att man ej ffuUc

ivåga foretaga fonungatral ut<\n ecfcbiffopen. <gjuttio

ivalt)crrac gingo tillfanimané ; Maxi Änutpon od) båba

iDj;cnftjernorna fatteé på forjlagot; men når toflnin;

gen for fig gått, l)abc bepa tillfamman» fått åtta,

men Äari enfam fevtiotira rofter. Solfet copabc bå

l)6gt, att bet ej n^ille bafa^a någon annan fonung,

od) gingo få alla in i ftorfprfan od) fjongo Te deum
laudamus. (^rfcbiffopen fem od) fcrfonabc ftg meb
Äarl, t)ivilfcn nu jemnte ftn brottning blef front uti

Upfala meb mrden praft od) ftåt, od) htt allt på fin

egen befojtnab, utan att berfore betunga bonbcrna meb
någon np jTatt *).

(£å fnart jtarl blifinit fonung, »rar f)anå forlLi

omforg att gcra flut på (5rifé fjoroftrerier. ^a\i ut=

fånbc berfore en flotta till Oottlanbj od) gic! bet få

Ipdligt, att inom en fort tib troro båbe l)ela en od)

ftaben ^iébp i ©ircnffarncé l)ånber3 od) fonung ©rif

*) Senna fonung fallaå Äarl ben åttonbe, e()ucu

ban rätteligen borbe t)eta ^arl ben anbrej tp ben

fanna l)iftorien fånnec blott en Maxi före l)onom,

neml. ilarl (Sirerfcrpon. 9}?en for flera l)unbra

år feban l)abe man uppgjort en faljl fonunga;

långb, enligt l)anlfen ^an fPulle bliftt)a 6?arl ben

åttonbe; od) bå origtigt)eten l)åraf upptåcfteé, bi=

bel)6ll man iihvål be gamla namnen Äarl 8, 9
m. m., n?ib l;nnlfa man tvac trän.
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bcfaan ff^ inncftangb uti froc nob pa SBiébor^. ^ad
t)abc äfa^cn fånbcbub Inne i DIovviöic foc att ffilja bet=

U\ rifct från I)aniTiarF, oc! (pcfabcå bet få wdt, vitt

bau blef front 14-49 i Slronbbcm tiU fonung cfa-cr

9^orrige; oc() tpcftcé fåtunba tpcfan a\ua itvul Änut5:

fon aanffa gpnnfam i början af l)ané regering.

9 ^Cip.

S)?eu benna framgång »rar ej tångnMrig. ^fbctn»

afunb, preflernaS, magt, folfetå oforftånb od) £ian=

jfarnaS jlamplingar, allt bibrog att åter ftorta rifet

uti elånbe. SD?ånå ®rcn låt ©n^enffa frig^^åren [tg=

ga cirerffam på ©ottlanb, tillé fonung (Srif fic! for;

iiårfning af 2>anfFarna, breitfa unber tiben l)abe ut=

ttalt {)crtig Ärifrian af £)lbenburg till fonung. T^å

måjle @it>enffarna lemna on najlan utan mctftånb

od) ben t^rråbiffc Wlåné ©ren fiuoc i l)emlig!)et ic-

nung itrijlian troget od) loftvabe ()iclpa bonom in i

rifet. 9)?en i benna tvefnmn ofrocrgaf fonung 6rif

©otttanb, feban i}an bott ber i 10 ar, ncmligcn från

1439, od) for ofrcer till Pommern, ber ^an ännu

lefbe uti 10 år meb foga beber od) anfcenbe.

Stt möte fJuUc bållaé meb be Sianfra uti 5palm=

^hib ben 5 februari 1450, od) troro bertitt utfcbba 1

2

©u-^enffa l^jcxtav, blanb ^ivitfa iroro 9?il§ ^^'»Bon

£^j:enft)crna od) 9}?åné ©ren, bivarS trolo^obet fonun=

gen ånnu icfe forfarit. Te bejToto nu meb 2)anffarna,

att 'Ecilmateunioncn i^uik aga beftv°.nt), ocb t^en

af Honungarna, ^om ofvvcvlef&e t)cn äntra, jluUc

ftyra båta riFena. Xvuiflen om (Bottlant? t?uUc

afgoraa på ett nytt möte od> l\avl affaga fig

ITorrigee Fröna, od> om lyan ej xville antaga
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t>eJ5Ä wilHov, f?MlIe alict tolf gå i fatigelfe Ijos

iD«rtf?avtia. ^ttta \x\\t fiuårt emot Äarlé befallning,

l)it)ilEen uttcndligen bjitbit bem att i affccnbe på ©ett:

Icinb od) ^^orrige ej eftergifrca något, ©om be berfo;

re fruftabc l)ané ivrebe, ed) bertill irille fcrofa fm egen

magt, få ingingo be flcfte af bcm (tt l)emligt forbunb,

att twtiiga l^ötl affögö ftg röttigl^eten att af^

cå) tili^åttct laneti, od) öevefl f>an t>et ej u?iUe,

iluUz t>e på fåt»ant vcilFov erbjut>a 'B.viflicin Fro;

nött; od) tvoro erfcbif^op 36n6 SScngtfon od) biffop

®iggc i ©tvengnåö mpcfet belaftiga i betta Jocrdberij

men ben gamle 93=åriga biffop 9)?agnuö i i[bo fom i

flöt njånba, om han jfuUc brpta fin trot)et6eb mot
Äart, ellcc fin tDJTlietécb mot be fammanftrurne. ©lut:
ligen gicf boc! ben gamlemannen till ^arl od) wppabc for

l)onom alla be f6rel)afba ranfocna. Äarl måfle lifiral

gå in på att affdga ftg 5^orrige, el)uni l)årbt bet wav,
tp l)an wågabe ej brpta ^almflabé bagtingan, eme^

ban bå alla be l)errarna, fom lofn^at gå i fdngclfc,

famt beraé mdgtiga ttidnncc od) fldgtingac oftvec l)ela

dfet ofelbart l)abe gjorc uppror. 9)?en ldnördttigl)c=

ten gaf ban ej bort, utan tivårtom tog l)an lånen

från erfebijfopen, biffop ©igge, S)^ånå @rcn od) ^ZilS

Sonpon, till ftraff for beraö _troloé!)et. 2)?ånå ©ren
labe ftg bå på fjorofiverier i Öfterfjon, men blef tagen

af 2i)be(farna, ^ivilfa l)alél)6ggo l)an§ tjenarej men
l)an fjelf uttofleé af fonung Äriftian, fom gjorbe 1)0-

nom till fin ^årl)6fiinb§man.

Sill anbra olpcfor fom dfiven peflen in uti lan3

bet, od) l)driabe få l)dftigt, att ben enbajl i ©to^s
l)olm bortn,)d"te 9000 menniffor. £)ertblanb dftren

brottning ^tatarina, od) tvär betta en ftvåc fotg foc

Äarlj tp ^on n'ar id"e allenajl mpcfet fager od) jfon,

utan dffoen af ett ganffa milbt od) lifiigt ftnnelag,

fd att l)on ofta meb fin gldbje ffingrabc be morfa

forger, l)tt)ilfa omgåfrco fonungen 5 od^ l)abe beraä

fammanlefnab alltib trarit ben fdraffe, få att ingen
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funbc mtnnaé ft^ l}af\va fett bet minfla m'pncje bcm
emellan, ^on lemnabe nio bani ; be flefrc af bem
bogo i fin ungbom cd) ingen i)ar feban bltfivit nii;cfet

rpftbar.

<Som ^riftian benna flångcn e\ funbc tt^inna nå:

got gencm ftdmplingar, få borjabe l)an att låta fitt

folf gcva infall od) t)aria i ©tredgc. 2^å famman^
brog Äart en jlor fi-igél)dr, tågabe meb benfamma in

uti ©fåne cm ivintern 1452, ^drjabe od) forf^orbc

i)ela lanbet. Dm ivåccn brog l)an becifrån , betabc

fin l)åv, af ()ivilfen ben ena t)dlften unbec fonungeng

ftrågec @uj!af ^Raclpon gicf till ^lofingen od) unbcc;

fuftrabe bet lanbetj ben anbra l)å[ften unbcr Sure

Sluvcpon Sjelfe cd) (Jggcrt Äcomebif till 5pallanb, ber

be lifivdl Idto l)dcen tvära allbele§ orccrffam, ti) be

1)dUo i ^emligbet meb Äriftian. Sure l)abe nemligen

båbc en 2!)anf? mor od) l)ujlru od) ©ggert u\ir fjelf af

2)anff fiam od) be^utom fldgt meb Äarl ilnut^oné fi=

enber, ^afarna.

Äonungen utruftabe ndjTa ivår en flor flotta,

dmnanbe bermeb anfalla 2)anmarf j men juft fom han

f?ullc affegla, ffc! l)an iveta, att fonung ^riflian in;

fallit meb en unUbig frigél)dr, uti l)aMlf'en ivar ett

jlort antal SDfFa legofneftar , famt befutom flera

frdmmanbe furftar. 2>cnna t)dr utbrebbe fig cftver

i)ila (S^målanb pd) SBeftergctlanb od) borjabe belägra

flottan. S^å ruftabe fig Äart od) trög neb meb fin

magt emot •Tanffarna. !0?en nu dr till mdrfanbeä,

att jlott6l)erren på £)rebro, l)err ©rengiéle 92ilf3on, en af

Ä^arlé trognafic wdnncr, l)abe till bufiru fru 5?rita

S^ott, fom ivar af£)antf fldgt. 5pon unberrdttabc meb

l)emliga bub fina lanbémdn cm alla Äarlé foretag, få

att l)an allefrdbeé fann bcm wål bcrcbbc mot ftg. (ca-

Innia haie Ärijlian iinb Äarl6 anfomfi till 9Seftcr=

gotlanb bragit fig inom bet btfdjlabc !S!6b6fc, få att

itarl funbe ber ingenting uträtta. Äan fic! l)cra,
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att t^anfFvi flottan untcc ^^ané ©ren {)abc anfallit

^tocfl)oUn. Sen Mef \x\\[ meb ftoc foclujlt bertfrån

Ccifa^en; men bi^ Äart fFvnbabc bit fcc att gcra nc:

bcrlas^ct fuUfcmliöt , unbcvcaltabc fru Scita ftna

[anbéman bcrom, fa att 2)anf?a flottan i tib lagabc

fic\ unban. ^art faOabe tå till ficj rabet, men eifcs

bifPopcn od) bifFop <?iö9e , l)nnlfa året fornt l)abe af

ÄvUl igcnfatt fina pott mot fornrab trcbetécb, brcto

ben nu. 2)e fabe, att t>e al'C'vi(i f?iille Fommrt till

I}onc)n; utan befoflabe fig »ttcriigare pa fina borgar,

cd) jfrefipo till ^riftian, bcbjanbe l)onom fomma till

llplanb, fd fTuUe be unbcrj^obja Ijcnom. c^åban tro=

^it blcf Äart af bem bennfabj tillifa fic! han nu un:

bervattotfe cm, att ^Bcffgotarna ^abe meb fin bijTop

bwUat ^riftian, hvilfet ffcbbe på bemlig anftiftan af

2:urc SSjclfe, fem boc! ej n^illc uppenbart brpta meb

Äarl. S>ennc fåg fig falunba pä alla fibor omgifncn

af forraberi cå) nnpte fnart c) mera, litrilfen ban

fpulle tro. Siftval i)ie[ptc bcnom tncfan ännu en gäng.

^riftian jTulIc från ^onfcping traga cfn^er ^olu^eben

in åt £)fterg6t[anbj men ^erc @rif" l)tipertS liabe l)ug=

git en bråte på ffogcn, ber l)an gombe fig meb en ftcr

l)op £ijigotar. 2)e onvcrfcllo be framtåganbc l^an-

ffarna, jlogo tuåbunbrabe af bem, togo flere af U-
innigeng råb tillfånga, cd) brefiro be cfriga, fårabe

cd) forffråcfta, tillbafa ur jFogen. 2}?un?arna bafiva

på fitt an» bcffrifivit bctta flag uti cfterfoljaube l\v

tinj?a Decä:

Complures ad Holaved de Dacis foUo bobc ncb.

Dat linem rixte Dacis bcu v^aenfPe pålpjce.

9tu bcrjabe hciti S^pjTar od) I^^anjTar att flaga

cfacr bet befn)drliga frigétåget. -Oiobfot od) pefi l)ar=

jabe blanb bem, få att Äriftian flutligen blcf tawn--

gen btaga fig tillbafa till 2^alnnarf, och $Jnf?arna

faniro på fitt brutna tungomål: ^n ©iretien tV.me
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wy mmniev nieev *), od) fvi bicf Äail bcfciab fian

bcnna fara.

10 ^ap.

S}?en ånnu innf{)abc^ Sobofe af S)anffaiTia ocl) h(-

(a Söcftcrgctlanb truc tvarf(aubc i fin troget mot JlarL

S)ennc fattc ba till l)cfivtt6man ofivct fina tjenare bort

Scvb S5onbc, fem nar ban5 fi;^oncbacn, cd) faftdn

uni], bcirifte ]ii] fem en båtn biiftig, flof od) förfaren

frigéhjelte. Spän xih mcb i\arl^ fiDcnner f)afrtgt

mot Sobcfe. •Det wav en mcrf, vf^iiis ocl) ftormtg

natt, fa att £)anfFarr.a ej tvantate 'något anfall; men
f)crr ^cvb.aftate litet regn od) blaj!, xitan f^m tibigt

före morgonen till Scbofe, onverrumplabc ftaben od)

tog uUa Banj?ar, ber n>oro, tillfånga 5 l)n\uefter l)an

Idt fina tjenare l)å\la fig wal meb fienbenä nnn od)

mat, od) }å taga fin ffaba igen for ben ruffiga nat;

ten. Jpdr fann l)err Sorb en \x\\^a meb bref, bianh

l)nntfa flera »voro från S3rita Sött od) l}erc 3;ure

Sjelfe, angåenbe bera5, erfebifTopenå cd) biffop ^igj
geö fcrrdbcri mot fonung SlavL ^nt Sorb ffic!a=

be be^a brefn^en jlravt upp till fonungen; men bepu:

tabe odfd att fefa cfreerraj?a Sure Srjelfe. Sy\n reb

berfore ftrart meb 30 man till ^rretvalla jTott, fom
t)err S^ure innel)abe. (Jmeban benne ej trobbe, att

^ané ftrrdberi n^ac upptdcft, få fldppte t)an in bert

2orb jcmnte bep tjenare på f.cttet; lihvdl l)abe Siorb

af fcrfigtig()et befallt, att ban-5 mdn j?ulle fomma bit

enbafl fpra eller fem i fcnber, for att ej mcb for m!?c:

fet fotf på en gång ffrdmma Jiure. £)m qavillen, bå

be futto till borbé od) juft fom fålen inbaré, rejle fig

£>. ir. f.
?(lbrig mn' fon ma rci titt <Siverige.
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{)crc Sorb, fattabe Sure tvib l)alfen od) I)6U l)onom

faf!. Stureé fiventifc lupo till fcc att i)\ilp(x [in f)er*

re; men Sorbé fivenncr binbrabe bom mcb l)ugg od)

fla^/ od) li)£tabcé Icfcn fa, att båbe t)crr Sure odi

alla ^ané tjenare btcfwo fånijna od) l)crr Sorb ftcf

flottet t fttt nnilb. Jpccr Sure måfte bå lofrea att

btifa^^a jlilla uti Söarn^eraé floftec od) f)an6 tjenare i

@!ara, od) få afirafta, f)tt)ab fonungen cm bcm beflote.

£)enne, fom cmeblcrttb fått breftvcn från berr Sorb,

fammanfallabe råbct i Stccfbolm od) framlabe for bem
nUa ht^a l)anb[ingar. •Bå i^or ivar lihvdl ()errarna5

- magt od) gemenfamma afanb mot jfarl, att l)an må=

jlc forlifa \io^ mcb bepa forrdbare od) ej torbcs ftraf=

fa bem, el)uru I)an l)abe få futlgoba bcivié på beraé

onba uppfat od) gcrningar. ^an for nu neb till SBe;

ftergotlanb; men itib rpftet om t)anå anfomft ri)mbe

berr Sure mcb fina tjenare, tnnu-temot cb, till @ggert

Äromebif på Ovumlaborg, l)tvarifrån båba bepa forrvibare

fipbbe till S^anmarf.

Sorb S5onbe fortfor cmeblcrtib att manligen f6r=

fnoara rifet. ilonung jlriftian forfofte att meb en

l)ar brnta in t lanbet, od) gjorbc bet flera gånger;

men t)err Sorb, fsm nu trär bofbing ofa^er 5öe|ler=

gotlanb, emottog (lonom al[efrdbc6 få, att Äriftian

flutligcn måfte nicb oforrdttabe drcnber od) ftor forlujl

braga fig tillbafa ur gircrige. Unber betta återtåg,

bi?gc\be l)an lifunit i (gmålanb ett fdjlc, fom ban falla-

be 2!)anaborg, od) inlabe ber en ^anfé befattning. Wien
Sorb 53onbc fom jlrart efter mcb fina tjenare oå) he-

atdpnabe bonbcr od) blef bå fdjlningcn meb ftorm inta^

gen, od) £)anffaina bcrftdbeé Icbo ett fåbant nebcrlag,

att bonberna alltfcban ben tiben fallabe flottet Såna:
forg t jldUet for Sanaborg.

dn annan gång fom fonung ^cijlianS l)drf6rarc,

{)err Äolbjorn ®aft, braganbe meb tretufen man for
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att focbrifiva ()erc Socb utur 9'iocttäe, bcc bcnne an-

laggt ficre fdflningar. ^erc Sorb babc bå ej mer an

fpra()unbrabe man f)oé [ig, lifredl bcjTot Ijan ivaga en

bujl mot ()ci:c Jtolbjorn. jpait botbe berfore ett f)un;

bra af ftna froenncr uti en |?ogébunge, men \\df an»

grep f)an meb be ofrigc tre()mibrabe ben 9^orrj?a l)åren,

l)antfen forffanfat fig inom en amgnborg. Då i)err

2:orb ej funbc inbrpta bit, ivånbc ()an om meb be

ftna cd) [dtfabe f[n. 5'Zorrmdnnen ofirergafreo »agn;
borgen od) borjabe förfölja bonom; men iidr l)an få

loc!at bem ett jlpcfe från beras borg, trdnbe l)an fig

om igen, od) gjorbe ett få l)årbt anfall emot bem, att

be näppeligen funbe flå beremot; od) blef ber bå ett

ffarpt fdftanbe. .^err Slorb ftact" od) ffot cmfring fig

cö) ttrå gdngcr blef bdften unber l)onom bobab. .'5

betfamma fommo be ^unbrabe froenneina fram nr fitt

bafl)åLl. 2De troro tydl få illa utruftabe, att be ej

t)abe jcrn på fina lanfarj men be rcbo icic befto min:

bre meb l)urtigt mob på ficnbcrna, od? Idto bertill bog:

Ijubt blåfa uti trenne bafuner, fom be babe meb fig.

9Bib betta blefreo 9torrmdnncn belt fcririrrabe od)

jfrdmbe. 2!)c ropabe, att öU 6vt>ei*igcs maFt t*om=

tm övöganöe emot tern, cd) borjabe fpringa åt alla

fibor. (gjelfiva l)err Äolbjorn &a^ flpbbc meb fina tjes

narc unban ttU itt berg; men {)err Siorb foljbc ber

manligcu efter od) grep alla, båbe anföraren od) l)ang

firenner. <Såbana frigéfnep f6ref)abe bcrr Zctb efom^

oftajT, cå) genom fin roaffambct, flof^et od) tapper()et

aftrdrjbe ban alla Danffarnaé anfall od) gjorbe bem
gan|?a jlort afbrdcf. ^å( eller torbeé Äarl ÄnutS:
fonS inbemjfa fienbcr od) afunbémdn något foretaga,

få Idnge l)an ha'^i en fåban fcrfu\uare5 cd:) \\\u i)cvt

Sorb fålunba fin fonungS forndmfta ftob od) t)jelp.

5)?en ben tappre od) trofajle t)jeltc föll flutcli;

gen for en forrdbareé banb, bå i)a\\5 ficnber ej for^

måbbe t firib jFaba l)onom. Qn iblanb {;anå tjenare,

nemligen Sofe 93opon, l)abe {)elt od) båUet »runnit f)err
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Sotbé fortrocnbe, c()uru ^Hi \x\\t 2)anjlE tiU föbfetn.

2)et it>u in^cn, fom h(x^ Sorb fcrlitabe [icj fa mpcfct

uppa blanb alla fina S)pfmän/ ocf) l)abe han c^jort 3^'^^

till fiottSfogbc Tpa itai-lborg, ett fdjle uti ^ol)uélan.

£)ct t)dnbe fig en ganq unbcc be^a SRoccfPa oroligl)e;

ter, att l)?rc Serb fom till ilarlborg, od) fPulle broja

ber ofircr natten. S^pe bab bå I)err Sorb taga fig

nobig tyvila ocf) lofirabc unber tibcn fjelf bcivafa flot^

tet, 2ifafa fabc {)an till l)crr 2:orbå tjcnare, od), cmc;

ban be alla iroro trötta, tacfabc be berfor, od) begaf=

\vo ftg till fvingé. din idt 3ofe i ^^ifl rc^^^ till fina

fFepp od) bara neb på bem alla fina bi)rbarl)eter. ^e;

ban inneftdnqbc t)an i tyftbet Sorb§ tjenare, gombe un;

ban bera3 fwarb od) j?ar af bera§ bågjlrdngarj få

nn;c!en fcrfigtig{)ct trobbc l)an rcara ftg af noben, in=

nan ban trågabe angripa ben ^jcltemobige l)err S^orb.

5^u gicf 1)0 n in till l)onoiTi, l)aftranbc en ppa I l)an=

ben. ^crr Serb refle fig litet t fången od) frågabe,

{)ivab 2oF ^t^illf) fn^" benne gaf l)onom i ftdllet fiJr

fn?ar ett få ^årbt l)ugg nub i)]can, att h^m flof hela

bufinubet dnba neb 'till arlarna, l)a'>arefter '^b^i flnbbc

unban till Danffarna, på (itvilfaå anfliftan man trob=

be, att l)an foretagit tmna illbragb.

11 ^ap.

JKottung iltsrlo aföättning.

©nieblertib borjabc .^arl att bli^va allt minbre

cd) minbre dlffab uti rifet. Sor att uttrötta (groen;

|?arna brufabe Ärijlian t^a fnepct, attl)au wibgrdnfen

ofta famlabe tiUbopa mi)cfet folf, låtfanbcirilja göra ett

infall. Då blefivo odfå (Éivcnffarna fammanfallabe

od) ftngo tåga från olla rifeté fanter, men, ndr be

fommo fram, voa^ ingen fara å fdrbe, utan be fin:

go rednba cm igen. 5pdrofwer t)armabeé od) ut^

tccttabe^ båbe bet uppbåbabc folfet od) bonberna, fem
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på tågen |fuUc unbec()alla bcm, cdf) tpcftc be ^atl§
regering tvära frcåc od) claf, ^reftcrna ivoro ^arl ej

l)e(ier betrågna, enieban l}an 1453 bcrjat anjlcUa en

cafil mcb beraé många cd) jloca cgenbcmar, famt åter:

braga unter fronan be gobé, Tom mot ©trcrige^ lag

babc blifwit flagna unbcc fi;rfoc od) ftofler. ^enna
rdffr mållc wål fnart afilanna fcr preflcrffapetS mot:

ftånb, men Äart habc bccf bcrigencm »vifat [itt finnc--

lag mot bem, od) åbragit fig bera-^ l)at tiUbafa. Ttbcln

»var bonom gramfe, emcban bcm bibcbcU fcr fig od)

fina ant)6riga ndftan alla lan, od^ brog beraf infom:

flerna. Siiufa retabe ()an bera§ afiinb genom en all;

beleS otvanlig praft od) rifebom. ^an tvifabc t. ep.

på ett gäflabub 1400 fttfu^crfat, utom otaligt många
anbra flcnober af gulb od) ftlpvcr. <^å ttjoro många
unberfåtareé bjertan »vanba ifrån fonung Äar[j od)

banö gamle oivan, erfebiffopen 36né S3engtéfcn meb
fina flagtingar pa^abe blott på tillfälle att låta beraS

inrotabc bat bri)ta ut mot bc^om. CO?en Äarl forli:

tabc fig på fina flora rifcbomar, på fina bofman, af

^ivilfa l)an b^be ett ba for tibcn civanltgt jlort antal,

nemligcn 2000, od) berpå, att I)an inne^abe alla jlot;

ten. Sihvåt ficf l)an fnart erfara, t)uru fn:ag ben rc^

gering år, fom ej f!6beé på unberfatareé trobet od)

tiUgifreen^ct.

£)å 2)anffarna nu ej mer be()6fbc frufta ben for;

farlige Slorb 23Dnbe, inbroto be unbcr 5)?ån5 ®ren,
intogo b^la ÖUmb, Sorfbolm od) bclågrabe Äalmar.
^art ffpnbabc neb mot bem od) gaf erfebifPopen ta
uppbrag att famla mera fitgéfol! uti Upplanb od) ncb=

fånba till fonungen. dir) tpcfte 36"^ Sengtéfon,

att råtta tiben tvore inne, att jlorta ben af l)onom

få i)atahi Äarl Änutéfon, od) ^abc l)an reban fi)ra gån^

ger fornt affallit från Jlarl, men alltib blifuit meb
boncm forlift igen efter flora od) bpra ebec om fram:

tiba trol)et. ^an fammanfallabc alla fina anban:

gare od) tjenare, anflog på Uppfala bomfprfa^ borr
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ett bccf, {)tt>art {)an uppfabe fonungen all tro od) [pb;

nab, gi(f få fjctf upp uti bomf"pr!an, ![åbbe af fig er;

febiffopébragten framfor @:t dxiH ffrin od) tofirabe,

att ej påtöga tenna tlnit) fortr, ån kg od) Vött

åter blefx\?e göllan&e. Derpa ifldbbe ban fig ett

i)arnefF, fattc l)ie(m på l)ufa"iubet, banb ftrdrb trib fi;

ban od^ tågabc få ut meb fin l)dr, tog Äarlå fogbac

tillfånga famt plunbcabc bång gårbar. <B'i'ban brog

i)an till ^ejleråS, bit i)an flambc iDalfarlarna fig till

moteé. Då Äarl ficf tncta benna ofrib, ffpnbabe i)an

fig meb en liten bdr uppåt lanbet, dmnanbe 6fTOecca=

fla erfebijJopen uti SBcjlcråéj men benne papabe båts

tre på fin tib od) ivarl blef fjelf ofirerrumplab rcib

©trengnaé. ^anå folF, anfallna, meban be iroro an=

nu ^alfroafna od) ej bunnit fomma i orbning, bleftro

fnart ^lagna od) fÉingrabe, od) Äarl, fjelf fårab, fom
meb moba unban på en gammal bålig l^dll, åtfoljb af

cnbajl: en tjcnare till ©tocEbolm. ^an lat ftravt af=

bränna håt^a malmarna, for att få mpcfct bdttrc fun:

na utbdrba en belägring. (Jrfebijfopen fom ocffå fnart

efter od) beflallabe ftaben ; men, fom 51 arl tprf te fig e\

t)afrea nog magt att ftå emot erfebiffopen, ei Ijellec

fåg fig funna lita på ©todl)olmg borgare, få bcjiot

^an att fin ur lanbet. Spän låt alltfå i bemligl)et

gömma en bcl af fina foftbarbeter od) penningar i

@iv>artbr6braf[of!ret3 i>ct ofriga forbeg om borb på j ett

ffepp, fom ffulle fegla till 2^an^ig. Då Äarl ffuUe

flutligen fjelf jliga om borb, frågabe en af crfebifFopené

l^emliga anbangare: (Dm f>att glömt något? "3n.'

genting mer/' fa^arabe Äarl, "ån ött låta bånga itpp

t)ig od) X>inct kamrater." Serpå |!eg l)an omborb,

cd) affcgUibe. 3 2)anf^ig blef i)an ganj?a wai mot-

tagcn, få anil af ipanfeftaben, fom af fonungen i ^å;
ten, od) utfarbabe en proteft einot be @n>enffa ^ers

rama, crbjubanbe fig att ftå till ratta mot bem in;

for otviilbiga bomare. 5D?en i @it>erige ofirergåfwo alla

ben olpcfliga fonungen. ©rfebijfopen ftcf inom några

få bågar in ©todl)olm5 od) tirånnc .Earlé bottrat.
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fom troro ber, blcfwo utan barml)ettigl)«t fatta om^
botb på en jfuta, fom mibt i ben falla odE) ftormiga

ix)intcrn, fEuUe fora bem ofroec till ^ommcrflPa rcallen,

l)tDarifvån be ftngo fjclfira uppfofa fin tanböflpftigc

fabec i £!anjig.

a^m MminQ UviQtian örn förött.

(5rfebtf?open amnabc infalla fonung Ärijlianj

men få ftort rear reban l)atet mot utlanbffa l)eccar, att

l)an måfte l)cgtibli9cn lofnui babe bonbcr od) borgare

att ej intaga fvåmmanbc fonung i lanbct. 9)?en att

brt)ta ett löfte låg foga magt på for Tsong 25cngtåfon.

^an od) t)an'5 anhängare jfrcfivto ^emltgen tid Jlriftt=

an od) båbo bonom jfDnba meb en j^or flotta upp i

<Stoc!t)olméfedren. ^rijlian fom, od) folfet rei^te ej

något utaf, forrån l^an af erfebiffopen od) bcf parti in--

forbeS i (gtocfbotm od) frontcé i llppfala 1457 ben

29 Suli- Äcrt bercftcr blef åfiven Äciftiané fon, 3o=
l)an, bpUab fom fin faberé eftertrdbarc. dn rattegång

anjlållbcå mot -Slarl Änutéfon, bmitfen af fina owån--

ner bombeé fom lanbéfcrrabarc, od) forlorabc alla fina

egobelar i ©werige; od) tpcfte fig nu ^rijlian irara

temligen bcfåftab på ©werigeå tron.

Äonung 5lrtftian regerabe några år bortåt uti

freb od) ro-, cå) l)an itar ej l)cller l)it)arfen någon
etaf menniffa eller obuglig fonung. gifitål irar l)an

alltför fUHig att fora ftpret uti få ftormiga tibcr, od)

t)an bcgicf många fel, t)anlfa flutligen flortabc l^onom

från tronen. 2?e löften, t)an wih fin froning meb
t)eliga cber befråftat, bröt {)an oforfpnt, od), e^uru

fåbant wat ganffa roanligt unbcr ix^a obpggliga ti=

ber, få nnicftc bet liftral t)arm od) ivrcbe, od)gafban6
fienbec anlebning till uppenbara flagomål. Qmt-
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ban crffbifFopcn intaUibc {)onom, att S{axlé wånmt
amnabc åt^c infalla benne, fa lat t)an fafttaga od)

pnfeligen pina bc^a, fcv att ttvinga ixm att befdnna

något, ©om be lifivdl trcro ojlPplbiga, fa l)abc be

intet att befdnna^ utan måflc fidppaS Icfa igen 5 men
bivarfcn be eller beca» många anl)criga cd) »vdnnec

ttoro fctan fcnurg ^riilinn ferbeleé tillqifna. Q] l)el:

ler be^agabe bet ©ivenfFarna mpcfct, att be lanbéfor^

rdbaine, i)in SJidné @rcn, ^err Sure Spjclfe ccf) flerc

anbra, fem fcrt afirog jlfclb mot fdbcrncélanbet, nu
itfe allenajl fcmmo ttUbafa igen, utan blcftvo b^brabc

meb fonungené fcrtroenbe ed) be l)cgfla cd) forndmfla

fiiplor uti rifet. £D?en hit, fom mcft uppretabe folfet

mot Äriflian, nnu bané gidgbet. S^an begpnte låna

af fina unfccrfatare, dn fiérre, dn minbrc fummorj

men betalte bem albrig tillbafa. ^a fnart l>an fitf

l)6ra talaé om be fFattcr, Äarl egbe gomba uti S^o:

minifanerfloftret, Idt l)an ftrayt borttaga bem; od) bå

någon inbillabe b^^^om, att Äarl dfivcn annorfidbe§

}:)att forbolt brrbarbetcr, idt ban bar od) ber jlå fort:

ber muren på flottet, noga unber''cfa fjobottcn ncban:

for borgen; ja tiU od) meb bet ftora f lotet på ena

flottétorneté fpet§ blef nebtaget od) uppbrutet, allt

uti ben tanfa att berftdbeé finna gomba penningar.

i?riftian Idt flutligcn från £^anmarf l}åmta upp en

givinna, fom trcbbeå funna genom fina trollerier nipT?'

tdcfa bolba ffatter åt boncm. Offiven labe b^" pi^

folfct brrga od) olagliga bcjTattningar unber allebanba

foretvdnbningar. gorfta od) anbra gången betalabeé

be; men bå ben trebje od) firårafle gdrben påbobå,

nefabc allmogen allbeleS, gjorbe alhvarfamt uppror,

cd) fabe, att be ej mer nnlle betala ffatt till en få

fnal fonung od) bottenlos lommatötTc, fom Äriflian

n\ir. (Jrfebiffopen, b^^oUfen fFulle fomå bonberna att

betala, ttågabc eller tritlc icfe tivinga bem, ntan lofs

wabc att jfaffa bem eftergift från bcla ben fFatten.

9J?en bdrofreer tvrebgabeé Äriftian bogeligen, få mrrfet

mera, fom ban reban förut fruftabc 3on§ S?engté=
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foné i^ora babc magt cå) tillta9fen{)et. S^an tog bn^

foce crfebi(?opeu oformobabt till fånga på ©tocft)olm§

flott, od) fovbe l)onom meb fig till Äopen{}amn, in
i)m tnfatteé uti fangelfe 146,3. 9}?en nu utbcajl ett

^dftigt uppror. Sonberna icoro »^^(fct uppvetabc of;

ircr, att erfcbiffopen måftc liba bctta, emeban l)an

»velat befria bcm från ben olagtiga ffatten. Äarl»

forbna anhängare borjabe refa fitt l)uftvub, od) crEe;

biffopcnå n^ånner od) jlågtingar upptanbcS af b^Htig

trvcte. 3 fpetfen för be upprcriffa fatte ftg btj?open

i Sinfoping, Äcttil ^arlåfon 5Cafe, l)trilfcn irar crfc--

biffopené fi;ffonebarn. ^an ftcf flort mcbl)åU.från alla

trafter, få att l)an belagrabe @tDcfl)olm od) intog mån:

ga anbra flott, dlat Äriflian förnam benna oro, for

l)an meb en flor frigél)dr upp till @tocfl)olm, bå @iven;

ffarna brogo ftg titlbafa till £>a[arna. Äiillian fotj:

be efter meb fin i)åt; men bå l)an fom till 5oaUcffc=

gen uti Siiefrmanlanb, ()abe biffop Kettil od) @ten
©ture meb l)cla (gtvcnffa l)drcn laggt fig i bafbåll

for f)onom od) angrepo l)onom ganffa l)åftigt. Der

blef ben £)anffa frig»l)dren flageu od) leb ett få flört

neberlag, att Äriftian meb ofnjcrlefnjorna beraf flpbbe

ftrart till ©tocfbolm, od) ide en§ UHigi^be flanna ber,

utan feglabc tillbafa till 2)anmavf. fSftm (Sa^enffar=

na befloto nu allmänt att återfalla Siatl Jlnutéfon.

23ub beröm fdnbe» till l)onom i ^an^ig. 5pan fegla:

be ofiver till ©tocfbolm, lofivabe fuUfomlig glomffa

åt fina ftenber od) blef få 1464 for anbra gången ta-

gen till fonung ofa^^er ^gwerige.

13 ^ap.

i^atl, annva öångctt tionung

Så Äarl fom tiUbafa till <Stocfl)olm, tr-oro mån-
ga af SanfParnaé forndmfia herrar od) dblingar infpdr;

rabe på i^^tocfholmé flott, hirilfa nu bleftro twungna
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att Qxfivia fig fangna, tillifa meb flera goba fPepp; [om
(ågo i t)amnen. 3}?cn be borjabc gifrea ^onom fagra

orb, [oftranbcé att rtl&rig mevö flrttö mot I^onom
ocf) @vverige, utan wii^evUgen fltfta en fafl od>
påtitelig fret) mellan l;onom ody Fonung Kvi-
ftiftn. ,!tarl mcb fin tranliga ldttro9cnl)ct forlitabc

ftg hdruppå ocl) [åt bem fd mcb bcrag fFopp refa hem
tiU Sanmarf utan någon tvibare (cfen. Sd bif?op ^et^

til berpd fem titl @tO(f l)olm från ett fdlttdg mot Dan=
1?arna cd) förnam bctta, upptdnbeé l)an af ^cirm od)

n^rebc mot Äar(. Spän fabe utan forfpn tiU benne, att

t)et vuav till öercö egen olyda, t>e lyåmtat 'B.avl

tillhaka, emedan l;rtn nit gjor&e &em båöe )iam
cd) tlat»ö. 23i|?open mel!) fina ujönner, od) ide
'Eavl, Ijaöe belägrat 2DönfBavnö; terfore lya^e

l)an ide utan "Ocvae lof bovt |Tdpp« fångcrnö.
3a, bif?op Äcttit fotbriftabe fig att mcb n?dlb i)dmta tiU=

bafa be 25anffa fartpg, fem ej l)unnit ur @tOLti)olm§|Jd=

ten, od) fd utbrafl np ficnbftap mellan hi^a bdba (}errar.

^tjlopen jTrcf frrart ttU Ärtfitan, att, cm erFe--

bilköpen åtcrftnge fm frtfjet, f?ulle l^viftian eter

blifroa antagen i Bwerige till Fonnng. 5?riftian

infåg, att l)an enfam ej fEuUe funna bcfcgra éatl,

ingid berfore en förening meb crfcbifFopen od) fdnbe

l)onom, utrufl-ab meb fcigéfolf, upp till ©wertgc. ©trajct

foUo alla ecfebi^openö forbna anl)dngarc frdn Äarl.

£)enneö frigSi^ofbing 58d Spre, en brober till Sorb
Sonbc, btef af crfebifFopcn narrab till ett fiillcjldnb,

men unber betfamma forrdbifft anfallen af t)onom, od)

leb ett ftort neberlag. Äarl fjelf infrdngbeé uti @to^=
^olm af erfebiffopen, biffop Äettil od) be flefta af

rdb§l)errarna. Spän föifofte ett utfall på ifen ofamns

for éiibbarl)olmen, men blef mcb jtoc fbrlujl; tillbafa;

brifiDcn. £)alfartarna fommo ncbtdganbe for att i)\eU

pa t)onom, men bijfop Äettil for emot bem od) of:

tt?ertalabe bem att ludnba om igen» iDfivergifwen od)

forrdbb pd alla fibor, mdjle Äarl ptligen affaga fig
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fconan od) åtnoja [ig mcb fortaning af Diafcboigg flott

i Sinntanb. ^an for oftrec till 'ifbo (1465), ber i)an

långe ficB wcixa uti ©wartbrobcaEloftrct, innan i)an

funbc befomma forbcmdtte flott, od) l)abe ban ba fa

litet qwat af fin forbna rifcbom, att ban ej focmåbbc

betala 50 macf, fom i)an trac ffplbtg i @toc!t)olm,

od) bet berättad, att l)an ba om fig fjelf biftat tt^a

roecfer:

SWebau jag wat l)crrc till St^gdii^if/

£)a n.\K jag babc magtig od) rif.

SÄen fcban jag blef fonung ofivcr ©a^ea lanb,

<Bå wacbt jag en arm od) olpcflig man.

14 ^ap.

fKarl iäuutfioott trröjf gången Jionung.

9?u troro crfebtffop 5oné SSentgéfon od) biffop

Äettil Sffiafe be mdgtigafte uti l)ela rifet. (^rfcbifEopcn

fallabe fig övueriges ^uiM^c od) ^oreftåntave od)

bijfop Äettil for :Kif6toreflånt>öt:«. S)?an tror, att

crfebiffopené anl)angare amnabe bela ©tverigc uti fpra

belar, od) i bcm tillfdtta fpra af fina forndtnfia anf6=

rare till fonungar. S)?cn, bå be ini^troftabe l)drom,

fortforo be att arbeta for Ärifrian. Setta måfte lif-

iTjdl fle i jibr|!a ^emligl)et, t\) bonber od) borgare od)

många blanb abeln oci) prcjlerna troro få uppretabe

mot 2)anf?arna, att be ej gittabe l)6ra .Krijiian ndm-

naå. (Smcblertib roille erf"ebifJopen efter fin egen irilja

jipra rifet, men fiif beruti mera motftånb, dn l}an tvdn;

tat fig. I5c abliga l)errarna tralbe på en l)errebag

érif 2Cveléfon Sött till riBfoieflånbare od) hn twåxt-

emot crfebijfopenå irilja. S3onDerna tpcfte ej om, att

Sona Sengtéfon noillc |!pra rifet, utan fabe, att Qxvi--

vigc af ålöer wctvit Ht Honungarifc od) icKe ett

pve|1egaU; od) till od) mcb bomfapitlet i UpfaUr \)at
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be teban focut ffrifivit ()onom tid od) förmanat f)Os

nom, att l^aii fBiiUe afta fitt biffopsembctc od)

ej befötta ftg meö irei-lt>s(igt regemente. 59?en cc;

febijFopené oroliga, flcibélpflna WM tillåt bonom ic!e

btrila. @å uppcctabc t)an [natt folfet emot ftg, oc^

be borjabe åter tala om fonung Äarl. dliié Sture

till ''Pcnningcbp, en foga magtig, men mpcfet briftig

oct) tapper man, n?ar ben fcrile, fom uppenbarligen

fatte fig mot ccf'ebtf?open od) arbetabe for ^arl. 7{n--

nu mera jlprfa fid benncS parti berigenom, att ben

mågtigc ^wat ^{pcléfon Sött blef owdn meb fonung

5lri|nan, oå) gifte fig meb Äart Änutåfonå botter,

l)n)arigenom bcnne "^wav famt ^ané lifa mågtige bro«

ber, ciféfore|tanbacen Qxii ^fireléfon Sött, blefiro tiU=

gifnc Äarl, i ftället for att be förut irarit Äriftiané

trogne anl)angare. ^å bctta fdtt njoro egentligen tre

partier uti laabet: (5rBebi[!open nemligen meb fitt an;

i)ang af Dvenjlicrnor od) SBafarj Sottarna meb beraå

ant)ang, od) flutligen båba ^turarna 9iilg od) @ten,

l)nnlfa; ofortdilt arbetabe for Äarl Änut^fon. SilU

ftånbet uti rifet voat oc!få forjlråcfligt. 55etvdpnabe

l)opar af be olifa partierna genomtagabe lanbct i alla

riktningar, forfoljbe biijaranbra, plunbranbe allmogen

od) alla tvdrnlofa. ^ngen fdferbet fanné, ingen orbi

ning, ingen 6fivcrl)ct, fom formåbbe ffajfa hen ojfnl:

biga rdttit)ifa. '^Ut roar inborbeå afunb od) bitterl)et.

2!)cn ena abcl6mannen fejbabe mot ben anbra, m6r=

babe ban§ tjenare, plunbrabc l)ané unberbafttanbe.

(Sielfiva bonbcrna tralbe olifa partier. Upplänningar:

na, i fi)nnerl)et från 5ierbt)unbra, bjelpte erfebiffo;

pen. 2^alfarlar cd) ©eftrifboar l)jelpte ©turarna oä:)

anbra åter Sottarna. ®å warabe betta owdfenbc uti

ndra trea år. Slutligen forenabe fig ©tårarna od)

Sottatna få fmåningom meb t)4varanbra od) befloto

att återinfalla Jvarl, btvitfet åftuen bonberna, fom
fnart btcfwo lebéna roib begå berrefejber, borjabe att

högeligen åjlunba. (^rfebijfopené parti beremot aftog
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allt mer. Span^ nitiffe od) toppre l)ietparc, biffop

Äcttit, ^abc veban 1466 aflibit5 odj bcnneå bcobcr,

ben lifa tappre od) britii^c t)orf6raren, {)crr (^ri! Äarté:

fon 5Bafc, [om Idtii^e uppe^oU crfebifFopcné irapcn uti

©ircri^c, måjlc ftuttigcn anfa unban fcr ©turarna

od) Dalfvtrlarna. örfebif^opcn fann ft^ ej trngci uti

Upplanb, utan rejle ncb till Ölanb for att rcara Dan-.

marf fa mi)rfct närmare. 9Bib famma tib återfom

Äarl frau Sinnlanb, fic! in <£tocfl)o(in od) b(ef genom

fina anhängare tagen till fonung, nu fcr trebje i\hu

i\m. Dit ti)deé, fom ben l)åfti9e erfebiffopcn ej fun:

nat forbraga benna fin batabe motflånbarcé feger, tp

några fd »recfor berefter bog l)an på iDIanb, l)armfen,

fattig od) lanbéflpftig, begråten af inga, l)atab af be

flcjla, fruftab af alla. ^ib bonom forfiuann Ärtfrianå

fafiabe ftöh, od) Jlarl tpctte fig fdnna fronan fitta få:

Erare på ()ufn)ubet, feban benne i)ani bittrafte oc^ far=

ligajle motjldnbare voat borta.

9?u tpcftcé bet, fom Äarl ffuUe få behålla fitt

ci!e i frebj liftudl återftob bonom ånnu frcåra oro ig:

t)eter. §6rbemålte {)crr @rt! ^arlfon SBafe l)abe nnil

6fn''crgifnnt Ärijlian od) lofnnu Äarl tro od) (i)bnab;

men l)an bröt fin cb oc^ borjabe ett nptt uppror, icfe

for Ärillian, utan for fig fjelf. 5pan fid flrart meb
ftg en flor jfara bonbcr från Sierbl)unbra od) tog ter;

meb in Upfala. Äarl fficfabe mot bonom )Qo J^Dre

Sonbe meb en frigé^år; men 25o Idt åter narra ftg

till ett fliUejlånb, od) blef berunber fcrråbif?t anfallen

od) illa flagen af Srif Äarl^on. 5^u fom ^tcn @tu:
te meb trebnnbrabe l)ofmån od) tjugctufen bonber från

©obermanlanb, plåtarna od) OJoelagen; men l)err (5rif

Äarlfon l)abe trettiotufen bonber od) åttal)unbra l)cf:

mån, Dldr frigét)drarna motteS, pppabe fig ett l)df:

tigt uppror uti ©ten ©tureé frigél)dr, od) be ropabe,

att be l)d[brc borbc flå if)iel l)err ©tenj liirarfove ben;

ne meb en bel af fri9ét)dren måfte fltj imban tiU SDa;

^cl. II. y
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Unna. 25en cfriga belcn jfingrabe fig, cd) (eobec;

nianlanningacna Icfivabe (ivit att albriq mera taga

till wapcn for Äarl ivnut§on. Uti Otoélagen l)abc

Äarl famlat fig en frii5él)år, men dfreen, benne blcf

ofirerfallen wib Änutbp od) allbcleé forficrb af (5rié

Äarl^on. ^Cf allt betta fattabe benne ett jlort mob.

jpan f!ref till fin l:åva l)u(tvu, bab l)enne fvoj^a ftg

cd) l)afxv<t ett got-t mot> ; ty alla falia f?onom
till foto. !3a, t)an t>oppcjte8, att lyane hn\ivu
fliille båva Sxveriges Fronö, om id:e i åv, cit--

minflone till året. Otnnu atcrflob l)onom lifreal en

ftrib. ^an l)crbe, att 9Zité od) ^ten (£ture famlabe

troppar i ä^alarna for att ^jelpa Äarl. ©rif brog bit

mcb en fri9él)år af ofmer trettiotufen man od) iroro

Upplanbébonberna fa fdfra om fcger, att be [crbe meb

ftg en flor l)op tomma fldbar for att på bem fora neb

allt bet rof, be åmnabc tao^a från £)alfarlarna. @å
brog dxit genom 5pebemora dnba till twå mil från

?5alun. ^dr mötte bonom lierr ©ten ©ture meb fem
bunbra man od) uppfattc ber £)alabaneret. (5rif Äarlä--

fon giorbe flera l)dftiga anfall bcremot, men ^err

<Sten babc tralt en få gob platå oå) förfirarabe fig få

tappert meb fina Salfarlar, att Srif 2i3afc meb fitt

folf måjle flutligcn efter flor forlufl braga ftg tillbafa.

gitct berefter fom 9'^ilé ©turc meb l)ela Balaftdren,

cd) fom hit bå till en l)ufn)nbbrabbning ivib llppl)09a

fdrja, ber (5rif 5tarl§on leb ett fuUfomligt ncberlag,

od) l)ela l)an0 l)dr blef bel» nebbuggcn, belå jfingrab,

od) tvär ben få forjfrdmb/ att obcivdpnabe qtrinnoc

^funbe taga många nf be flpftanbc frigémdnnncrna till

fånga. Ifrif fjelf ivågabe icFe ftanna någcrjldbcé,

utan f[i)bbc i)a[i ofiver t)ufn)ub neb åt ^anmarf, oc^

blef bet fålunba ingenting utaf meb bm fröna, fom
l)an få jlolt t)abc lofrcat att fdtta på fin l)u|lru5

l)ufniub.

Ärtftian, fom emeblertib af anbrci orfafer trarit

binbrab att braga någon förbel af alla bepa oroli9l)e:



195

ter, inbröt nu meb en frii^éma^t i 9i]e(!crg6t(anb ocf)

betagrabe Drcj^en. Äiut ilnutfon bttfanbc [ttt for;

namjla forfn^ar, b«n unj^c ribbaren {)err @ten iStur?.

Denne brabbabc ocffå manligen tillfammané mcb i^an;

fJacna, ocf), cburu Ärtfttan fjelf wat en tapper man
od) l)ané folf forfwarabe ffg voåi, fa blefiuo be boet

flutligen tantngna att mt\, od) Äriflian fjelf måfti

fatab fl\) unban till Danmarf; t)trtarefter 9^ilå od)

@tcn ©ture utbreftro alla ficnber ur lanbet.

5^u fatt Äart dnbteftgen pa en tn;ggab tron.

^ané in()emffa fienber rooro belö boba, belé fufnmbe.

2)e uttuacteé ftenberna a^cro flagna ; folfet, trottabt

unb be inborbeé orottg()cterna, onffabc freb od) lugn,

o* ilutUgen jlobo 3::oitarna5 magt od) ©turarnaé tap=

pcrbet od) trohet fafom falla pelare od) jlcb for I)ané

iralbe. 9}?en ben olpcflhe fonungen fic! ej länge fma^

fa betta lugn. Jpan fjuhiabe nllwarfamt i 9)?ai 1470,
od) bd \:)an fdnbe, att boben forcftob t)onom, utndmn-
be ban l)crr ©ten »Sture till riféforejianbare od) ant*

n?arbabc honom StocfhclmS flott; men tillifa forma;

nabe ()an ®en att ej efterftrdfiva fonunganamnet od)

ftonan. JDett arelyftnat^en, ^ahi ben boenbe fonim;

gen, lyav bvådt min lyda od) Hoilöt mitt Uf.
@d j^utabe .Äarl Änut^on ett lif, hwaré början wa^c

fd Infanbc, men hivarå fortfdttntng blef få full af be

hdrbaile forger od) motgångar, ^tvdrt dr att fdga,

om i>en eftergifirenl)et od) idttrogcnhet, h^^^ilfcn han

fom fonung trc!tc6 anfa mot forrdbare od) fienber,

njar for bgonblicfet nobn^dnbig, famt en foljb af l)anå

flughet, eller lom ben hdrrorbe från milbhet od) f6r=

fonlighet uti Ipnnet, famt från ben fafta fortrojlan

på ®ubé hjelp, om ^trilfen han få ofta talabe. Det
dr bocf ipipt, att benna efter[åtenl)et tillifa meb bin

tappre, ihdrbige, fluge od) trolofe erfebijJopeng l)at

warit ndrniafte orfafen till Äarl6 många oliKfcr.
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(Bitti UtvåtitlQtn.

£)m (Sten (Sture ben dlbre.

1 i^ap.

(Dm ^tcn Jbttttc.

T^i gamla ©tucatna tvoro af en mncfet aftab

ftagt, fom vcban Uingefeban ar iitganoien, %btii utaf

bentui att, fatnt i ndra f!i;[bffap mcb SBafarna cd)

Söonbacna, f)abc herr ©ten reban bericjenom mpcfct

anfeenbe, t)ait(fet ):)an ännu mera forcfabe gencm fina

egna bpqbcr. ^an n^ar neml. tapper, briflig cd) erfa=

ren i !rtg, funnig , flcf odi fcrfiijttg i ilitenä Hpretfc,

rattwié, uppriftig cd) il)arbi3 t allt fitt f6rel)afiranbc.

SSial it>ctanbe, ^uiu lätt be anbra t)crrarnaé afunb

{"unbc upptväcfaé, aftabe t)an ftg noga, fcban t)an blef

riféforefiånbarc, att genom pttre praft eller otibig

t)crf5lpf!nab reta bem; l)an jlog ej en gång mrnt meb

fitt namn, fa|iån l)an långe n-»ar riféforejlanbare; men
bå het gviUbc t)ané roerfliga magt, få ftngo alla for:

nimma, att l)an ruar ben man, ''om ej tat på något

fatt gdcfa fig. (^jetf ivar i)an af en utmarft orbbål=

ligl)ct. 3ag lofvuör tet wit) mina tre fjobtoö

((Stuceattené abeliga fPoIbemårfe), fåban n?ar bané eb;

od) ben ivar mer pålitlig ån Fonungaré od) bijfcparé

t)eligafte od) t)6jtibligaftc forbinbelfcr.

Gfter ^arl ^nutponé bob uppfom återigen fror

cenigl)et uti lanbet, emeban Danjfarnaé anl)ångare,

(S-rif Äadfon CKafe, ^trar 5)?ån^on ©ren, grotte

ivatl'^on meb flera anbia, fabe, att Äarl Änut^on ej

a\u:t rätter fonung cftver (Swerige od> funbe fålebeg

ej bcrom forocbna. £)e§a trille bcrfore ingalunba er:
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Unna f)crc @tm fSfom tiféfcrefiånbare, utnn t)6(Ie'

fig fafi rt)ib fomtng Äciftian, for t)ivar5 f!uU be [cftc

Qtt uppägga allmogen, (g^åbant gicf bocf trögt, ti;

tonberna rooro af gammalt l)atfBa mot £)anffarna cc^

©turen tillgifna. ^u upprctabeé be befutom mijcfet

mer mot Äriflian, emeban t)an Idt ftanga all tillfcrfel

af ftU od) falt^ [a att bonberna fommo i flor fafnab

af befa nobiga traror. £)alfarlarna ocf) @tocB[)o[mé!

borgerffap rooro i fi;nncr^et trogna mot l)err (g^tcn,

cå) uppmanabe t)\t)aranbra till fiånba!tig()et. S)?en fo:

ga jfulle benna folfeté tiUgifirenl)et l)afn?a l)jelpt, om
be allémägtigc abe[ét)errarna od) prcjierna f)abe nmrtr

l)onom ftenbtliga. ^n ^abe ^an bercmot på fin fiba

ben nptralbe erfebiffopen, Safob Ulffon £)rnefot, ben

tappre, od) af bonberna aiffabe dliii ©titre, famt be

genom rifebom^^r cd) jlora forlaningar få mdgtiga bro;

berna 6rif od) ^wat 2(petéf6ncr Slott, ^å betta fatt

fid l)err @tcn flutligen 6ftrerl)anben. Gfter flera blo=

biga flriber i Upplanb brefnjoé @rlf J\arl§on, Slrotte

^arlgon od) be anbrc Äriftiané anl)dngarc ur lanbet,

od) fcban flera fäfanga möten blifirit t)åUna, famman--

fallabes en allmän rifébag i ^(rboga, ber @ten <StH'

te, b. 1 SO?ai 1471, af alla antogS od) bpHabe» till

cifetS forejlånbare od) l)6fn3ib^man. 2)et berdttaé af

fomllga, att en låft 3;p|?t 6l fånbe^ från (gtocEbolm

till 2Irboga for att ptterligare uppmuntra bonberna,

fom reban förut reoro l)eiT ©ten tiUgifnaj baniban

ti^a odfå blefnjo fa l)6gliubba uti fitt rop for berr

©ten, att be afunbfjufa l)errarna ej rrågabe idngre

fdtta fig emot ^ané utnåmnanbe.

2 ^ap.

<5m ölagct toia örunltfliftg.

©å Äriflian fåg, att l)anS an{)ångare i <Stveri^e^oi

formåbbe enfammc b)flp« l)onom, utruftabe i)an en ftor



198

frtgéhai:, fci]!nfcc bcnticb tiU (itocft)^!^ cd) late ftg

ifib 5i^uin5ioii etleu @fcppébo(men, fem ben nu fatlaé.

2^cv borjnbc han unberhanblingac meb (^tvenffa rå:

bet, erbob ft(^ cAt go^tgovrt {inct for&tirt fel, betc^

la fina iTuber, ^yvct. vi¥et efter &en regeringo--

form, t^e fjelfvve vinlle uppfatta, cd) i allt biif-

xoa tern en l^nlt» cd) got» fat>er. fSTånga ivoro ocf;

få fet fonung Äriflian, men be flefte mct; UfanU ftoté

ett flitlefrånb od) unbcibiinbUnoiai-ne fortfatteé. Dan=
ffnrna fingo bemta [tna fornobcnbeter i ftaben. .^ri;

ftian becemot fålbc åt ©ivenf?arna falt, bn\u'på f!cr

bcift trät i ii!et, od} fa tpcftc^ atlt baftva (tt ganfFa

fccbliet utfeenbe. dmeblertib funbe ilrifttan ingenting

trinna genom fina bagtingningar, utan macfte \l\it\u

Qen, att bet wax givcnjfarnaé affigt att fortiata tiben

foc bcnt'»'"/ tillé ban6 matforråbet woxo fortarba cd)

ben bårba nrétiben fFuIIe forftora i)an^ fiottci. @ftcr 7
tt^ecf^rg fåfäng tvåntan beflot i)an becforc ^)roftra fri;

geté tpia cd) lanbfleg b. 1 (g^ept. meb bcia fin l)åt

X>å 9?orrmaim. 5pan jTcg fitt lager på ^^runfebcrg cd)

[at geiu mct flaben uppfajla flera jorbwallar cd) fcrg;

ffanfar, från l)\v\[h\ fanoncrna befranbigt crcabc flabS;

folfet. ^ané flotta (ag »rib S5lafii: eller Ädpplinge;

holmen cd) ofn^^er Ouidftrom*) nppforbeé en ftacf bn)g;

ga . for att unbcrballa forbinbelfen mellan flottan od)

lägret. <Så ruftabe Äriftian fig uti gob orbning, till

att belägra ©tocfbolm, cd) på famma gång fånbe ban

^err (Jri! Äarl^cn ^Bafe, Srctte Äarl§cn od) flera

anbra af fina ©trenfFa anf)ångarc inåt Upplanb for att

ffaffa bjelp utaf bonbernai od) for att locfa be^a

*) tråif(^rom eller 23rånnefun^ fallabe^ bet fmala

funb, fem bå for tiben gicf utefter lilla 2!råb=

gårbégatan od) ffiljbe ffilafiil)Olmcn från dlon-

malm, men feban blifnMt igenfi)Ubt. ^å bela

9iorrmalm fanné tvib benna tiben nåfian inga

\)ué utom ^lara flofler.
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till fi^/ lat ()an focfunna, att be ffuUe få falt for

gobt fop uti l)ané lager. CO^anga utaf bem, fom bd

fommo tiU 2)anffa lagret for att banbla, blefwo ber

qirarl)ålliia, ocl) bet Ipcfabeé dfnjen for be utfanba l)crä

rårna, att få några t)opar Upplanbobonber meb fti^ till

Ärijliané hjelp, lifwal njoro be e\ fpnncrligen många.

Scfe l)eller trobbe fig Äriftian jufl få mpcfet bel)ofivn

bem. .^ané ftora frigél)år be^lob af be forndmfta San;
ffa åblingar cd) beraé fn^enncr, af tappra, jlarfa cd)

ftribéwana (gfottjfa od) Spffa fneftar, od) bageligen

ofnjabe ftg be^e i frigiffa Icfar od) tillbragte fin tib i

lagret luftigt od) fornoibt. .Äriflian i fin jl:oltl)et lof»

ivabe, ött f)«rt fBitUe byqqa cd) bo i @tt?evigc;

od), bå man berattabc for l)onom, att <?turen for fring

lanbet ocb famlabe bonber mot l)onom, fabc bennc

:

^crr Qun flinFcr ntcllcn ftoQ od) tiiVe. tITen

jcg fcciU. ciQct t:ienn(X min fmåt>Vv'.ng met> ris få=

fom ett barn od) låvct I^onom ^^.tt tjåUft ftg ftil-

lö. £)e frdmmanbe frigsmdnnema borjabe ocffå utfa^

ra i grpmma botetfer mot jlabéfolfct od) uppretabe bem
berigenom få mpcfet mera till i)at od) motftånb.

£)å ^riilian begpntc belägra ^tocfl)olm, for i)ixv

©ten berifrån neb åt lanbet od) bref i b^ifi be ber

intrdnganbe ftenberna ofn^cr grdnforna. SO?eb be for;

famlabe ^Bejlgotarna flög ban en jior bop X)ani?ar

irib .^erljunga, btvarefter Söeflgotarna fjelfn^a intogo

@tf»borg od) nebreftro '^Ipeivalla jTott i grunb. .^err

©ten brcg ivibarc igenem £)llergotlanb, @obermttn=

latib od) 9f?erife, famlabe till ftg en fior l)dr ur befa

lanbffap, cd) tågabe meb bem mot ©tocfbolm. 2Bib

SKotebro mötte bo"om ben tappre CRilö <Sture me^
2)alfarlarna od) ben forenabe frigébdren gicf nu dnba

fram till S^tfrea. jpdrifrån jfref berr ®ten flera bref

till fonung jiriflian, erbjubanbc b'^riC'»Ti ^^^^^ cfi) f^i

bemrefa, om ban n^ille gobtt^illigt lemna ^iuerige; men
.Sriflian ftror xvi^ (E>ut»s fem får, att l^an ide \)(x-

t)c gjort ftg få myifet beftuår orf) t'oftnöt> for att
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åtent><!n^rt mct> ofotvöttöbe cfen&en. ^å fålun*
ta alla frcbliga fcrtifningac mi^lprfabeé, rujlabe [ig

båha hararna tilt frtg, cd) ficf nu froårbet afijora, om
^irerigc jfuUc irara ett fritt rife eller ej.

2)et trär ben 10 r!to6cr 1471, fom betta mav-

feliga flag flob. 0?eban unbec nattenå morfcr börja:

be ©ivenjifarna att feja fina trapcn od) rujla ftg rebo

till ben blobiga lefen. Sibigt på morgonen famman;
fallabeé l)ela baren till en l)6gtibli9 gubétjenfl. Qn
for frombet od) guböfrufran af alla aftab od) tioorbab

prejl l)cU mepa framfor bet b^liga forfet od) utbelabe

faframentct åt mdnnerna, od) ti)cfte be fig i bflig

banrpcfning fe, i)mn en blobébroppa foU från Srdlfa^

rena får neb uti fatfen, lifafom en bimmclff uppmae
ning till bem att oforfdrabt ttjåga dfrocn fitt blob i

ben l)fli9« fampen. [Ru låt l)err ©ten folfet gå till

fina l)årbobar, för att fom bi^j^igafl få fig mat od)

forfrijfa fig ; od) emeblertib fdnbc i)an tliilé ©ture
meb en trebjebcl af b^ren, att \)an ffuUe genom jfo*

gen *) gå omfring od) anfalla 2!!)anf?a lagret od) S3run«

feberg från ofira fiban. Serpå uppftdUbe \)nt (Sten

fin l)dr od) fommo bå ofttjer ,$tungét)olmen tiU bonom
1300 n)ttore, fldbbe i barncff, blanfa fom H, cd)

n?oro befa fdnba af i)txx jtnut ^o^t i (taben bonom
till unbfdttning. ^crr ©ten talabc tiU allt folfet:

Wiljen j, fabe b«"/ någonfin njuta frib ocf? fri--

t)Ct uti Bwevige, få ftån i t»ag fafla meb mig
od) wifett icfe ifrån I>vv«vrtnt»ra. ^aq fiaä go»
re, l)wa^ jctg fotmår. 3»g«l»"Öö jBöU jcg fvuF--

ta for Fonungen, Fjctns JDcnfBrtr od> t>robönter,

wtön gladeligen t»åga lif cd) blöt) od) alit, l?^»o^

jög I?ar, i t)ennö fej&en» Wiljen j öUa göra på
famma fått, få lyften opp cöra r?ånt)er. — 2^et

w?iljom u)i met) (But)e F?jelp göra, ropabe l)ela f)dccn

*) Sormobeligen runbt omfcing SSrunnétrtfen.
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od) racfte upp ftna l)anbcr, flog ttUfammané fina jfolbar,

famt giocbc jlort l)drj]fci od) »rapenbraf*; l}ware[tec be

tåcjabe fcam cinot berget, fjunganbe;

3 (5uÖ6 »töintt fetrom t»i,

^ötte nåt) begarom n?i.

tTu öcögom x»i till 0tocHf>olm6 by,

(5iiö gifwc fong Ätifttcn ej wille bovttly!

od) mat bet nu ftocfan clfira på formibbagen.

9J?cn fonung jtriftian amnabe ingalunfca flp un=

ban. ÄraftfuU, tapper, mobtg famt miidct ofamb i

tibbertiga od) frigiffa fcrctac;, roille Ijan [)ar på en gång

inlägga åra, l)åmna ftna förra neberlag od) txnnna

tiUbafa ett l)e[t rife. ©en tappra od) (lotta ^Danjla

abeln, anforb af mar[fen Älaä S?6nnotv, be (Siven^

jfa 6fn^fr.:ångna l)errarna mcb ben ofonragne od) ftribS;

Ipjlne ©ri! !Slar(gon famt ^'rotte Äarl^on i fpetfen,

be Spjfa od) ^gifottffa fn eftärna, anforba af n^ibt;

frejbabe frigél)6fbtngar, betraftabe aUa från iiet t)6ga

berget utan fruftan c<i) meb ftribåluft be antåganbe

•Stvenffarna. ^pUar, jTaftoc od) ffjutgetrar borjabc

ftaget; men bå C^ivenffarna jJuile gå uppföre berget,

mot;e bem £)ani¥arna, od) beg«nteö bå ben bfobiga

jlriben meb [anfar od) ftvarb. ^åici l)ufivubbaneren

motteé. leaienffa riféfanan borjabe f!tga b>ufen upp;

före, od) ofrocril från bergöFanten ftrajabe 2)anfFariiaé

t)eliga fana, 25annebrog, beremot, .5?ring i)c^ci trång^

be fig be tapprafte på båba fibotjmot ()wacanbra. 3n =

gen triUc \v\h\. Danffarna, anforba af en tapper od)

dbberlig fonung, firibbe for åra, magt od) rifebomar.

©trenjfa bonben foljbe ftn åljfabe ^err igten od) f"åm=

pabe får frib, frtl)et od) foflerlanb.

^å @ro(ft)otmå flott babe t)ert itnut ^o^c »rib

benna tib befälet od) roar \:)cin en båbi tapper od) bri=

ftig frigéman, famt ^erc <gten högeligen tillgiften.

£)enne febnareé gemål, fru Sug^^i^^^^ä Siott, roiilabcé
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på flottet, od) lat nu fcic friibcn fatla bit upo fiau

ftabcn alla fattiga, bcfpifabc bcm o<i) gaf bcm vifa

aUmofor, på bet, att foc beraé bonevS ffuU benncé

man od) <S»vcnftarna ilPulIc gå meb fegcc utuc ftriben.

©cban f}eg hon, åtfoljb af många fruar cd) jungfrur,

l)cgft upp på ffottcté mur, bivarcft be funbc fe f(ag:

fåltct cd) åffåbabe bcrifrån mcb brinnanbe bcncr cdi

båfjvanbe broft jTagtningcnä tvanbningar.

5)?cn ben mcbigc od) ra1Tc Änut ^c^e tvidc in=

gatunba flå fp^icloé på ®tccfl)olmé fictt od) beträffa

fina fåftanbc (anbéman. Scrmårfanbe, att 2>oaiiTar;

na6 brpgga medan 55[afti[)clmcn od) ^afcbétvaften

ivar utan ivaft, befallte ban några borgare, att un =

ber ben ffarpafte ftriben oformarft ro bit od) meb Dror

ci^ fågar i i)a\t afiTåra alla l)ufn-'ubilc[par cd) bjclfar

unber bron, få ott bon ej mera funbe bara 2^anffar=

na, od) Incfabe^ befta frig^fnep fuUfomligt for bem.

©jclf gjorbe han ett häftigt utfall xeb tivåtufcn man
af flottefctfct, od) bemagtigabe fig itriflir.né alla fFan =

far mct ftaben cd) tanbe elb på bem, v.mt fom uti

ftrib meb 2^anfParna. <Sten (gtureå fol! l)abe emeb^

lertib måft brnga fig tillbafa utforc baifcn, få att

Ärtftian ficf meb all fin magt ttånba fig mct Änut
^o^e. Svenne bjerfive frigare habc meb fin lilla hop

trångt fig fcnung ilriftian få nåra, ott herr Jlnut af

fonungen fjctf fiå ett får. 2)o(J måfte han fnart

irifa unbiin for ben jlora cfwcrmagten od) meb te fi-

na Pp in ofivcr bron till jlaben igen 5 od) få jIuMbeö

forjia anfallet.

ipcrr <^tcn uppmuntrabe återigen fitt folf. ^et
vccte &em ewör^elig båtJe tiam cd) )Tat»ö, om te

håv late f6rt>infvi»a ftg. ©närt bragte l)an bem i

orbning od) borjabe ånnc angripa berget. DanfFarna

mötte bem cå) gingo härarna nu anbra gången tillj

hopa meb ej minbre mannamob od) l)åftigt)et ån ben

förra, ^err (E^ten ivar aUeftåbeé en forefpn cd) upp--
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muntcan titt tapper{)ct féc fitt folf. Jpan ftribbc tiU

i)ci\l unbcc jTaget od) fcamféc t)onom fprang en bonbe,

aSjocn ben jlacfe benamnb. (5j focface funbc f)erc

(Sten riba, dn S^jocn SSonbc [ormåbbe fcamfcre fprin=

9a i od) fni^dngbc bennc tillifa [ttt brcba |Tag'ti\ub fa

fraftigt omfci^g ftg, att b.in oftverallt btanb £)an|?ar=

na cojbc ftn tappcc tibbarc trdg. S)\tci fåg man bem
omringabe af fienbcrna, men ©itbé nåb od) beraå

egen tappert)et ^jelptc bem unbectiga ut igen, få att

be icfe en gi^^ng blefroo facabc. Otfiufn fonung Ärt;

fiian trifabe fig fom en tappcf bofbing ofrcec tappra

mdn. ^an l)6[t fig atfefldbcö framme i faran, fem
en ribbare t)6fbe5j bocf ^abe l)an id"e bei'c ©tené [i;c--

fa. CDiibt unber jlriben flög en hila genom banss

mun, borttog tre tanber, få att hiobct boriabe flr6m=

ma berifrdn od) i)an måfte af ivaiunagt låta fora fig

ur flriben. Span^ oförffrdcfta bofbingar od) mdiv for;

[oratj lifaidl ide mobet. £)e brefu-^c be upptrdnganbe

©trenffarna fraftigt titlbafa, od) bcp.i, fom forgdftvc»

jtjdntabe, att l)ert 5'?tl6 <Sture flfuUe fomma till bc;

raé unbcrftob, mafle nu for anbra gången braga fig

neb ifrån bojbcn, od) fruarna på ^tocft)olmé jlott, fom
npp meb gldtje fett ©»vea baner flabbra cfiter berget,

fågo nu meb fmdrta od) forttijiflan, l)uru bet åter;

fonf neb unber bergéfanten od) be ^'anfFa frig5l)opar=

na. ©tribcn l)abc nu tt?arat i tre timmar od) fegern

»rar icfe afgjorb, men baba {)drarna trötta af hit baf=

tiga fdftanbet. Jperr Srotte Äarl^cn, fom babe fdm--

pat ganfFa ifrigt, fatte fig neb på berget att i)mla,

od) aflofte l))clmen for att fir^alfa fitt anfigtej men i

betfamma fom en fula från Stvenffa l)dren od) trdf;

fabc l)onom mibt emellan ögonen, få att bennc fdmpe

fcll ber fåfom en forrdbare, ftribanbe btanb frdmmau;
be mdn hiot fitt eget fdberneélanb. (£å flutabeå an=

bra anfallet.

D^u fåg berr ©ten, att bet wat omöjligt på bet^

ta fdtt fovbrifn^a ftenben från berget, utan lat i be§
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flcUe fttt folf angripa be ©anfFar, foT. jlobo trib <St.

Ä(ara ftofler. 5J?dr I)anjTarna pS berget fågo betta,

oftvergåfiro be ffn forbelaftiga jlallnitig cd} gtngo neb

af berget, bete for att l)jelpa fina »vänner, bcté cmes

ban be trobbe ffg baftra atlbeleS af[Iagit (Sivcnjfatna.

2!5et må man ocffå befdnna, att pa bt^ci tiber, bS tns

gen flrdng frigéorbning fanné, ttar bet ett ftcrt bes

ifi5, båbe på (^ivenjfarnaé ibdrbighet ocf) (SturcnS

fPid'Ilgf)et, att be efter twå afflagna anfall funbe åter

fldUaå i ovbning od) lebaå till angrepp, (^h jFebbe

liftrdt nu. .knappt fågo ©n^cnjFarna, f)uru be ans

bra fommit neb af berget, förrän be bcrjabe ropa:

Vin l)afrxi(X ^aniiavnct Fommit till o^ på jemnct

marFen. Håtom of; nu fxvönga fwdröen fviliga!

dl be()6fbe l)err (gten uppmuntra bem. S^dgra un=

berliga flrimmor fnntcé på bimlabtralfrcet. ^e ropas

be, citt t»et wciv St. ^HriFa f^r>år^, fom )Jy'i>^<in-

t)€ f^vdfl^'ö^e ofwer Swenfförttrt od) tvifrtt)et)em

t»ögen till fegren; cd) berpå ftortabe be fig ofipec

fienben od) tillifa gjorbe ^err Änut ^c§e ett nptt uts

fall från ftaben. 9}?ot be^a angrepp forjTog ej all

£)anfFarnaé tapperl)ct. 2^e ftribbe i början For fegren,

men ben rpcEtcé fnart från bem. 2)c ftribbe för att

rdbba ben bcUga £)annebrogå baner. 2)e flrtbbe meb
oböblig tapperbct. S^nibunbrabc 2!)anffa dblingar oms

gåfiro od) fcrftvarabe unber fampen benna fanaj be

lågo alla fallna för (5iven|?arnaé frodrb, förr ån l)erc

Änut ^o^c förmåbbe rpcfa ()ennc till ftg od) fdtla f)ens

neé flolta fpeté emot jorben. C)?u fli)bbc ^anf?arna,

men enbaft i afftgt att uppe pd berget åter fcrfnmra

fig. 9J?en i bctfamma framfcm Olité @ture me^b fttt

fotf; ban habe af elafa nnigar blif.vit uppebdllcn, od)

fdfdngt ivar nu allt £^anf?arna3 motlltdnb. ©eraå

bopar upplöjlcé, od) utbrcbbe fig bacfen utföre från

SSrunfeberg dt Slafiibolmen fem en molnfFi). ^e ba=

flabc unban be förföljanbc (Su^enffarna, för att föfa

rdbbning på fJeppcnj men bd ben pdtrdnganbe tdta

f)open fom på bcpggan, fom irar unberfågab, brafl
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f)on, od) be oU)rf(iga flpftingarna flortabe i trattnet.

iintia fprungo i båtac för att fomma oftrer, men få

många fajlabc [ig i bivarje, att båtavne [jonfo od)

folfet fcrQicfé. ©å brunfnabe niobunbrabc man uti

S^dcfjlrém, oc^ fom nu ()ttacjc tillfälle till flpEt tt>ac

borta, måfle anbra nio^unbrabe man, {)tt)ilfa ej dnnu
fommit ofnjcr, fafta fina n>apen od) gifipa fig till fån;

ga; iblanb ti^a »rac £)an(fa marffen Älaé Oionnoit)

famt affdllningarna Sure SSjelfe od) 9?ilå ^riilerfon

Söafe. Defutom roac t)ela flagfdltet betd(ft meb fall^

na fiienber.

Uti f«?ra timmat cUcr till florfan tre på cftcrmtb:

bagen {)abc ben blobiga finben rdrft, men fa irar

ben nu orffå riftigt fdmpab till flut. Äriftian flpbbc

Ijaftigt meb fina ffepp, od) ^ttn ©tuce bcog meb fitt

folf fegranbe in uti <Storf^olm. Det n\it flöt fr6jb

od) gamman. ^n\ ^no^thoxo^ emottog fin fegranbe t)eC'j

te meb gldbjetårar, od) borgare od) frigémdn om hwat-

anbra frojbabe fig, tacfabe od) prifabe ©ab for ben

berrliga fegcm. Ziiai gldbje ttar li!n)dt icfe obUins

babj ti) många ()abe uti flaqet förlorat fina anf)öriga

o<I) rcdnner. £;e tnjenne olpcfliga anfallen på S5run=

feberg t)abe follat mången reblig frigarc lifreet, od)

ben traft, ber (Sircnjfacna nu få ofti trpgga od) floU

ta beffåba fin l)ufiDubrtab5 ftorjla praEt od) rifebom,

ben trac tdtt beflrébb met» forblefnabc Itf af be fri=

gare, {)tt)ilfa meb fitt mob od) fitt blob på benna ba^i

grunblabe ©roerigeé fribet od) trpggbet. »Eten ©turc
låt forfamla ht^a foflerlanbeté fallna foner od) fotfrcai

tare od) txnb florforé Ijub od) förgörare fång gifira

bem en bogttblig od) prdftig begrafning. X)i fallna

£>anfFarna rooro nål ccffå tappre mdn, fom följt fin

fonung; men be uppretabe (greenjfarna fågo i bem
cnbaft dre= od) penningclpjlna dfroentprarc. £)e blef;

ivo t)irar fom l)el|l unban trilbbjur od) roffcglat neb;

gomba i muUen.
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^rtjlian flpbbc meb oftterUfncrra af fin ^är.

dn ^op af t)ans ant)dn^are blanb Upplanbébonbcrna

l)abc ocffa fommit mcb t)cnom pa flottan 5 od) nåöva

af ^amnb cd) båfti^ tvrebc rafanbc £)anj?ac trille neb=

f)ugöa bcm 5 men Äriftian fcrbcb bet od) Idt lanbfdtta

bem t (Stocfl)o[m»f[:dren, lireareftet i)an fec^labe bem,

dftrcn på {)aftvct fcrfétjb af flocmac cd) olpcfor. ^åx
2)anffin-na beftnnabe fin magt, tappeibet od) fccbet=

nftiga ftdUning i bctta jlag, funbe be ingalunba begd=

pa, t)uni (2tx)enfParna förmått frånrt)c!a bem fegern.

S^et »tibf?ep[iga fclfct fabc, att bet t)abe fPett genom

ben ©a-^enjfa fanjteren, heru Miaé 9;ptingé, tvolIfon =

Vter5 men fonung Äci|!ian »vågabc albrig mera mcb

érigémagt angripa (Sten ^tmc od) be (iivenffa bon-

bcrna.

3 i^np.

ODm l^tftt ^turcö regering.

@ftec benna ftrib fic! ©trerigc i niånga år åtnju:

ta freb oii) tugn. Danffarna torbeé ej mera trcrla

Intgg meb ©tvenjlMrna od) be 9vpj7a infallen i ?5innlanb

fororfafabe på Uhige ingen betpblig oro i ©trerige.

©ten 0ture bereifabe ffg fem en ftor od) förträfflig

rcgcnt, dfiven unbcr frcben. ^a iribt t)an i bc^ci

fn-åra tibcr formåbbc, upp{)jelptc oå) fcrbdttrabc l)nn

lanbet» tillftånb. ®enom ipanfcftdbernaå magt od)

inflptanbe utgjorbc S^nfPar en bet af råbet uti i)Voar\e

{)anbcléllab5 men ()err (£ten afffaffabe betta, bjuban--

be, att allena ©wenffa m>in ^n\le få blifira cåbél)er=

rar 5 tiftrdl bibel)cU han alltib ett ndra forbunb mcb
5panfeftdbcrna, t)iraraf bi^n mpcfct flnrfteé mot T^ar.-

ffa ftdmplingarna. SSoftcvcferifonftcn blcf inforb '.

*) ©en fcrfta boftrpcEare t ©ircrigc {)cttc '^cl)an

Qmä od) ben fcrpa berftdbcS trncfta bof man
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2}a crFcbiffcp 2^\icb Ulffcn \id i)cu\, an fonimcicn

cd) crFcbiffopeu I £)aniTiiu! fått nf påfivcn tilijlånb

fltt ber nnldgga ett unioevfitct, tpcftc ban famt t)erc

^tcn, att i^irevigc ingadtnba bcrbe irara fdnn-c dn

25anmarf, utan bcrjabe be gemenfamt att arbeta boé

påfircn fcc att fa famma rättigheter fcr (S^irerige. 2^et

lp(fabes5, cd) fålcbeé bicf Upfala afabcmi jliftab.

£*et fom mefl forfivarabe rifeté ' jlprelfe fcr herr

^ten, njar te abeliga herrarnaé ftcra magt. S>e^a

futto på [ina befdftabe borgar, och l)abc alltib I}06 [tg

en jlor ffara bctvdpnabe froenner till fttt forfivac. Df;
ii'er unber()aftvanbe od) bonbec iitårtvabc be, enligt ba

gdllanbe författningar, utojlutanbe bomérdtt, få att ii

troro l)ttar od) en liffom en liten fjelfftdnbig fc=

nung. 5pdraf foljbe bcftdnbigt oorbningar. Söana
att aUti\) befalla, nntle be ogerna Ipba, om bet ocffå

ivar fonungen. ©iné emellan förbe be blobiga fejber,

hivaraf lanbet leb. I^eraö lanbtbonbcr blefiro allt mer
fortrpcfta oå) utfugna, od) fom befa l)errar genom fin

flora rifbom ivoro i ftanb att bcftdnbigt fopa unber

ftg npa ()emman, få aftog på betta fatt fnniningom

be fria bonbernaé antal, od) mot allt betta fanné in=

gen l))elp, få idnge abeln od) prefterfPapet på lierre--

bagarna enfamma beftdmbe, l)\vab fom fPuUe goraä

eller ej. •Derfore irar bet fom ®ten ©ture fatlabc

dftven borg*are od) bonbcr till rifs?m6tena for att ge;

nom beraé talrifl)et motivdga l)errarna6 magt. £)et=

ta bruf blef fcöan bibeiidllet af be anbra ©turarna
od) SBafafonungarna, od) berigenom l)ar <Srcerigeé all=

moge blifirit anfebb od) fri, bå ben i be flefra anbra

Idnbee nebfjunfit i foraft od) trdlbom. 5perr ©ten
infallabc inga npa meblemmar uti råbet i be ajTebnag

fldlle, dmnanbe fålunba babe forfiraga råbet od} icfe

fdnner, hette Dialogus Cieaturarum Moralizatus^

trpdt 1483.
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6fa be clieji nog magtttja f)erracna3 anfcenbc meb
råbéiracbigt)cten. Tian fan göia ffg en fcreftaUning

om abclné magt på bcnna tib, ba man fåu l)6ra, att

en @n}enfr abeléman, dV\li Älafon af SBif, forflo»

rabc öppet fcig oct) utcuftabe faparc mot fonungcn af

(Snglanb, emcban bennc ^abe borttagit från t)erc dl\ié

ett farti;g oct) tcfe tviUe betata bet. !^nnit mdgtigarc

nxit Swar 2(Fel^on 3;ott. JpanS bror ©rtf 2(pelgon

ofmcrlemnabe n)ib fin bob (1479) fina forldningar i

Sinnlanb åt l)err ^wax i jlallet fot åt ^Strenffa regce

ringen, fom t)an lofirat. Cifafå gjorbe ben trebjc broi

bren, t)err ?ar6 2(Fe(fon Sött. ©jetf ågbe ^crr ^wat
'^Mci forldningar båbe af ©irerige od) 2)anmarf, få

att bnn nmr ben mdgtigarc man uti ^e[a norben. ^an
borjabc berfore att mpcfet pfiraå od) bcgmoba^. 3
•Snierige ivillc ()an fatta fin måg, ^err ^(rrcib SIrolIe,

tiU tiféförellånbare; 2)anmarf ^otabe ()an meb frig.

3ngenbera tinlle t)an ti)ba. SivcnfParna ffrdmbe i)an

meb ben t)otc[fen att (emna fina flott åt £)an|?arna

od) 2^an1?arna trodrtom. Äan ofrebabe banbetn på

Ofterfion genom fjcrcfn^rier od) n^ille ej tppna tid nå:

gra forelldllningar, utan trifabe i)6gmcb od) fcraft mot
alla. 2|}cf[igtn,n6 njar l)err '^wat i)voathn få flo! eller

tapper fom l)an itiar rif od) l)ogmobig. ©ivenj?arna

funno fig flutligen treungna att angripa l)onom meb
a\^lb. £iå follo fnart alla banS fdilen od) b^m fjelf flpbs

be feg od) fruftanbc unban fejbcn, od) fajtabc fig t

armarna på fonung ^chan i ©anmarf. Denne pafa^

be på titlfdllet, od) återtog alla Siraré 25anffa forld:

ningar, od) ben rodlbige od) bogmobige ^wax 2(pelpon

Sött bog fattig od) foraftab.

dbmn .Sonung Jlriftian efter flaget tvib S5runfc=

berg ej n^ågabe förfofa något uppenbart frig mot <Snje;

rige, ftdmplabc l)an bocf beftdnbigt efter bef fröna.

£)erf6re holloé ndflan l)trarie år möten mellan igjrcn=

ffa od) £)an|fa t)errarnfl om unionen^ f6rnpanbe3 men
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bete ©tcné flofbct od) bet allmanna t)atet mct ^cis

flian cmintetgjorbe alla jlifa fotfof. Unber be^a af*

i)anb(tn9ar bOj^ Ärijlian 1481. ^ané fon oct) efter»

trdbare, fonung S^l)»^"/ voiili mål af ungbomtigt mcb
od) tappcrl)ct anfalla ©rcerige; men l)ané mer, brctt^

ning £iorotca, l)abe n?atit gift bi^be meb Äcij^ofec od)

Äriftian, od) fdnbe ©roenffacnaå båbe tapperbet od)

oeni9t)et. ^d l)enncå enj^änbiga rdb unbwef 3ot)an

bcrforc uppenbart frig, utan fortfor fem Änftian att

unbert)anbla meb ©trenffarna. Detta Ipcfabeé ocffS

bdttre. ^reflcrna, unber anforanbc af Safcb Ulf§on;

tnoro nu fom ndjlan alltib unionen tillifna. £)c 1)6*

Qa herrarna fruftabe l)err ©tené magt od) titltagfcn=

\)it, od) trobbe ftg fa florrc frihet od) an'eenbe unber

en utldnbf? fonung. 2)e till od) meb l)atabe l)err @ten,

fåfom ben ber for mpcfet gpnnabe be Idgrc ftånben;

bo(f reågabe be ej utbrpta mot benne berre, l)i\)i[fcn egbe,

fom be fabf, liFö mango fol&öter fom boti&er. ZU-
mångeten fjelf t)pflc ej mot 3ol)an bet inrotabc l)at

fom mot Ärijlian, utan fdnbe ben tillgifnjenf)et, fom
aUtib åtföljer ungbomcn. (gålunba férmåbbc t)err

<Stcn ide t)inbra, att 3ol)an wialbeé tid fonung på rao--

tct i Äalmar 1483. Ben fonungaförfdfran, fom 3o»
^an lifwdl njib betta tillfälle mdjte afgifn.''a, fortjenar

trdl anforaé, fåfom ttt betrié, l)uru flor magt be

t)6ga råbéberrarna dgbc bå for tiben, 3o^an lofambe:

2ttt åtetlemna (Bottlant) till QxveviQt; cttt ingen
fiiXtt pclögga utan un&erfatatnös fömtycfc; in-

ga f?attet utforö, ingen ort affonörö, inga på--

but> utfötöa eller uppl)åft»a, ingen iTotts; eller

råöel^erre af: eller tiä^åtta, intet Frig börja, in-

ga privilegier gifwa utan raöete famtycBe. ^W7ar«
Fen Fonungens )1åQt eller ofralfemdn f^uUe få Fo--

pa frdlfegoöö. honungen f?ullc voifiae ett år i

l^warje riFe cd) t:)it met>fora blott fyva frdmmanöc
mån. 'Konungen ftullc x»ifa råtet aFtning od)
j»6rt>nat), orf) ten råt)9l?erre fom for Fonungen
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omtciIatJC fårets ofxDerlrtggntngöt od) foFtc win^
na i)AV6 gunfl, f^ulle forJrlai-rte otuarötg tcösem--

betet, •^warje c:^ctig eller vverlöelig frölfemöu
ilulio voava tonung på fin gåtr!?, Funna t>en be-

fdftö, l)uvu han xville, od) neFa intvöbe öetpå,

till od? met) for honungen, prejlertlöpet f^ullc

brtllas xvit) (ina privilegier» Äonungen fEuUe
betalö fin fatere ftul&er, od) utan milRnoje mot--

töga rattelfer od) formftning«r, c.
f. w. lii^a l)år:

ti ocb till en bet neétiga ti?iUfoc unberfaflabe fig ^c-
l)an fcc ben fafdiiqa dran att fallaé Eonung oftvcr ett

rife till, bd l)an ej en gdng mdgtabe futlfomligt jli;ca

be tivå, l)an focut l)abe; od) rdbél)errarna tville xr)da

rifct ifrån l)cct (Stena goba font>a(tning od) lemna bet

i fcdmmanbe l)ånbcr, for att fjetfiva på betta fdtt fd

friare l)dnber att göra, l)trab be n^ille. 9)?cn l)err ©ten
tvär ingalunba [d idtt att trdnga unban. ^an fatte

ftg ej meb öppen magt mot Soban, utan lofivabe att

ftrapt antaga t)onom, fd fnart l)an fpllt UMlIforen uti

fonungaforfdfran i fi;nnerl)et meb ©ottlanb^ dtcr[em=

nanbc. T)nta irille So^an dtec ej göra förr, ån i)i\n

blifunt front, ©d utbrogsj bet pd tiben genom unber=

{)anblingar. SDZoten pd möten blefiro utfatta5 fom:

liga giorbe l)err <Sten om intet, ti) l)an fom ej bit,

utan i?»)llbe pd fina fn?aga od) fjufa ögon; pd te an-

bra blef intet t)»fnnibfafligt bcjiutabt. (£d nnrednbe

^err ©ten magt mot magt od) f(ugt)et mot f^ug^ct,

od) fonung 3iohan formdbbe intet winna. .^an for:

folte att genom anbra mebel troinga (Sn^cnfTarna.

^an unberbldfle Sn^at Sott6 uppror, men benne blef

fom tt>i rcban berättat, fnart forbrifwen. ^an ut:

njerfabe af pdftren en bannlpéning mot l)err <Btm
od) ©noenffarna; men be afrabe ben ej, od) ben Idrbc

od) llictlige 5;)cmming ©abb, (Stureng bdfta trdn, for

till 9?om, od) utirerfabe bannlpéningené dterfallanbe.

Utom befa mebel amr dfwen 3ol)an lifafom itrijlian

nog grpm od) cmenjTlig att uppreta Ovpparna till for-

npabe rpéliga l)drjningar i Sinnlanb. ^d betta cnba
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[ntt (t)cfabe§ bet ()onom attpa tdngben uttrofta ©wcn--

jfarna ccf) falla beii man, fom, jlcbb på folfeté fdrlef

ocf) fdll()ct, lifa litet fcuftabc >Danffacnag fri»]<Jl)år fem

inl)emfEa ftcnbec^ fldmplingar.

4 ^a^.

ISe MB0Ra llrigrn.

£!et trär icfc långt efter flaget roib S^runfeberg,

fom 9?i;pania (1475) gjorbe fttt forfta (idrjanbe infall

i ginnlanb, ocl) be fortfatte feban bepa ()dijnii-;9ar belé

af egen brift, bete bertill af £^an|?a fcnungarna upp;

dggabc, få att Sinnlanb atbvig ficf ro for bem. £'en

ftribélpjlnc od) ofcrffrdcfte ^Ttf Jlar[§on 5Bafc t)abe

blifn)it forfonab meb (gten (Sture cd) fdnbe^ af honom
till Sinnlanb. ^an luårjbe lanbet uti tre ar mot

9vi}§arna, cd) inlabc ftora prof på fitt oböjliga mob *).

6rif ?CrP(pon Sött, fom dgbc betpbliga forldningar i

Sinnlanb, bref bem odfå meb tvdlbig l)anb tillbafa

få idnge t)an (efbej men bet n^ar alltib ftrårt att jlri^

ba mot bem 3 tp t)afligt od) ofcrtdnft fcllo be in meb

ftora t)opar, ffoflabe od) brdnbe nnba [anbftrdrfor, p(å=

gabe od) morbabe inneirånarne på bet nisjligafte oå)

ff^nbabc feban i)a\t\^t meb rofwet nni>an in i fitt c=

get lanb igen. (Slutligen blef i>en tappre Jlnut ^oé:

fe fatt till f[ottél)errc pa Söiborg, od) gjorbc l)an få

irdl genom fin tapperl)et, fom genom fin floff)ct od)

fnabbbet, 0?pfarna flört afbrdcf, el)n>ar be motteé.

?D?en l)an§ lilla l)dr l)opfmdlte af tc^n fegrar; bera^

aiar nåftan ordfnelig. iit 1495 utbrcbbe be fig

l)år)anbc 6fn?er l)ela ojlra Siimtanb; alla firbbe un:

*) ^an blef fluttigcn il)je(f[agen nf några biffopétje=

narc od) bonber på (gcta^on, emeban l)an voåit-

gåflat fprfolierbcn, berr (Sigfrib på ©ela.
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ban cUer tnncfloto \ii i fåftningarnci, od) fjetfrea

Änut ^ope btef t)årbt belagrab i 5Biborg. 9ii)§arne

^abe åftven mcb [ig f"anoncc, meb ^irilfa be fFoto fro^

ta t)åt i murarna, men Änut ^c^e lat l)afti9t uppe

fora n^a batn^crf bcrbafom, för att aftjåUa bcm. ^5
b«tta fått forftuarebc t)an fig manligen i tivå månaber,

od) titlfogabc 9tj)§arna många fordiftcr, men li^a

aftabe fäbant foga, emeban be tvoro fa talrifa. ©[ut*

ligen befloto be att ftorma fdjlningen ten 30 9?ot>ems

ber. £)c flrommabc fram uti otalig mpcfcnl)et oc^

fommo fnart uppa muren cd) i bet ena tornet. 25«t

funno be inga (gwenffar före fig, men fågo, t)njac

knut ^V§e meb fina plflabba frigare fiobo i gob otb»

ning nere i ftabcn, od) l)abc (Srif ben ^cligeä oc^ D*
lof ben t)cligf« fanor utflagna öfre^er fig. 25cnnc jTu*

ge frigare t)abe fort en jior mdngb frut unber tornet

od) feban bragit fig od) allt fitt folf berifrån. 25å

^an nu fag, att tornet od) muren tvoro fullproppabc

meb 9vi)^ar, od) att be^e ämnabe fliga neb i flaben,

Idt t)an antdnba bet gomba frutet. SWeb en forffrdc!*

lig fnall flög tornet jemnte alla 9?i)farna i luften

;

muren flortabc ofnjer be flormanbe, ijWilhi belé beraf

frofabeé, bel6 föllo afbånabe od) forffrncfta till jors

ben. é^u jfpnbabc knut ^ope meb alla fina män
bafligt ur jlaben od) angrep be forffrdmba DJpéfarna.

^céfa f[t)bbe fulla af fafa od) forfBrdcfelfe. ©ivenfPar*

na foljbe od) neb^oggo bcm ndjlan utan motftånb

till ett antal af flera tufen. (Sn allmän rdbbt)åga

intog l)ela ftenbtliga l)dren; ben flpbbe halé ofirer l)ufi

ttub tillbafa till öiiiplanb, berunbcr l)dftigt forfoljb af

be upprctabe bonberna. — 2)etta ^err Jtnut ^o6fcé

frigffnep fallabeé feban ben Xt)iborgfla fm«Uen od)

^ac blifivit mpdet omtalabt. 2)e tnibjfepliga od) råa

SSpéfarna trobbc, att ^oéfcn flob t forbunb meb ben

onbe anben. ©»renfFarna, fom ej woro ftort flofare,

fabe, att l)an fdnbc många l)emli9a troUfonfter. ^an
trobbc allmdnt, att, bå l)an oppnabc ett bolfter, ftcf

t)an en rpttarc för ^trarje fjebctj bå i)Cin ritabc ett
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ffepp mcb fappcn pa firanben, bief bft ccffS ftraj;t

ett trccfeli^t ffcpp; ocf), bå i}an n?illc tala meb Sten
(Stuve, gicf l)an opp på Söiboraé j?ang od) ffafabc

ett betfcl, få framfcm jlrapt en fcrtroUab bafl, fom

focbc l)onom gencm luften ttU SSrunfcberg, ocl) feban

på famma fatt tillbafa igen, od) tn allt incm 2i
timmar.

^erc (Sten babe reban förut börjat att i ©trcri-

ge rufta ut en betnblig frt9öt)ar mot JKwéfarna. ®anft
^rifé baner b^imt^^ibeé meb ftor praft från Upfala,

od) herr Sten mottog meb fnafatl bcnna l)e(iga fana

i @torfi)r!an framfor altaret. Derpa affeglabe flot;

tan 5 men, fom bet roar fent på boflcn, blef ben mp6:

fet forbrcib od) Ifabab af be beilanbtga flormarne.

©feppen jfingrabeS od) fomliga faftfrofo, fa att man=
ffapet leb ganffa mpcfet båht af l)unger oå) frofl. 9^åc

berr Sten jlutligen fom fram, ftcf ^an hora, att Änut
^opc genom 5BiborgtFa fmallen reban forbrifroit 9vt)é:

farna. ^an lemnabc berfore l)err Sn^ante Sture,

fon tid 5^il5 ©ture, qtrar fåfom anförare for (giren-

f?arna; men for fjclf hem efter forftarfning. Spsn

©trante gjorbe bå meb fttt folf ett infall uti Ovrflanb,

intog 3tt*angorob, bårjabc lanbct nnbt od) brebt ber^

omfring, famt återroånbc meb rift bi;te. 3?u fom herc

@ten meb frifft manjFap från Sn)erige od) begdrte,

att herr Sreantc fFulle meb fitt folf bcltaga uti ett

ni)tt infall i Oip^lanb. Sreantc nnigrabe betta, fetes

fcdranbe, att l)an od) I)ané troppar njoro uttrottabe uf

bet förra, ipcrr @ten harmabeé l)årn)ib l)ogcligen cd)

fallabc l)err Smante en lant^eforva^ftre. Svenne fot

bä meb irrebt mob tiUbafa till Siverigc od) anflagabe

t)err ©ten infor råbet, od) falunba utbröt ben idngc

bolba mtfdmjan mellan herr Sten od) be mdgtiga

{)crrarna.
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5 ^ap.

<©m Ronung ^Joljan.

9?u iippfabc rabéf)crranui mcb ecEebtffop %\^.cb

i fpctfcn all tro od) Ipbnab mot t)cvc Sten oå) infalla^

be fouuni^ 3pljCin. (Som lifit>å[ l)crc ©ten ej m\lt

gobtrilU^t trifa unban, uppflob emellan it^K\ båba par;

tiec ett focberfliät hi^. ^a ena fiban ivoro ln)fopar=

na od) herrarna, meb fina anl)dn9are cd) fivcnncr;

på anbra ftban i)ahi ^erc <Sten bonbec od) borgare

meb u^. Siftval ågbe ()an i(fe, få mnifet fom fornt,

folfeté ttUgifivenl)et. I>en oh)cfli.^]a utgången af ginn=

lanboiåget blef rvifnab ijciné långfaml)et till taft. ^^efl,

iråbelb, ftcrmar, t)n>tlfa alla röib benna ttben l)åriabe

(itodholm, anfågoå enligt bet nnbj?epliga fclfeté vca-

na fåfcm tccFen till l}immelcnå mip[)ag meb lanbet»

ofiverbct. 2)å berfore 3o^an fom meb en ftati fIot=

u\ *) upp till <StO(^bolm, blef {)crr (Sten inneftvingb.

^an l)abe nog l)06 fig flera tufen roatberodpnabe mån, od)

funbe lita på Eraftiat biftånbj fom lifnjål alla l)crrar=

na iroro få begärliga efter fonung 3o^an, att l)err

@ten forutfåg ett långt od) lanb^forberfligt frig, få be;

flöt l)an att gifira efter. 3ol)an måj!e bocf förut lof;

\va att t)ålla fin fonungaforfåfran i jlalmar 1483/ od)

tillifa forbel)6ll ftg t)err Sten båbe af fonung od) råb,

att be ej ffulle braga l)onom till råtta, for l)reab l)an

unber fin rifcforeftånbaretib gjort. Sillifa erhöll l)an

for fig få ftora forldningar, att ^an forblef ben mag;

tigafre man i laubet. ^å fåbana roillfor cppnabe t)an

^å benna flotta babe l)an 6000 man Zm frigé=

folf. ^eraå anförare, junfer ©lenj, tuar ganlJM

hograobig, obetånffam od) l)åftig, ^n?aban 'Bwen-

ffarna från ben tiben borjabe falla bwarje fåban

man for en junfer Slenj.



215

portarna tiU €tocf{)olmé flott ben 11 dlco 1^97, oc^

Qxå [jdf ut for att mota cd) bit infora fonun^ Soban.
£!enne mottog {)err (gtcn meb all iranliglict od) till;

fporbc ()onom 1?-imtfamt, om tiet på iTottet ivat voål

t)ufat>t cd) tillreöt mot l;onom met) mctt od? ol,

ött tevmet» glatja grt|tevna. Ji;err @ten pefabc ta

på be ®n)ciif?a biffopaina baEom fonung Soban od)

fabc baj^eliga: iDet ivHct te baft, fom \iå b«fom
e&etre nåte, ty X>e l)afvoa t)etta båöe bafct od)

bryggt; od> tor vcål l)ån'Z'<x &e göra e&etö nåte

Öctfcmmö, &å t)c Fommö ftg forc. 2)e gingo [eban

upp på jlottct od) fdabeé bå icfe foftctig forpldgning

bcrflabeé. 9)?cn unber bet fonungcn od) ()evr ®tcn fam=

talabe meb brearanbra om rifct^o ftncelfc, fabe ben

förre: ^err Qten, j lyctfvoen lemnat mig ett oni>t

Uftamente i Sxrerige; ty b6nt>erna, fom (5ut>

l>afvver iTöpct till tralör, tem I;öfvren j
gjort

till t?errar.

<eeban refte fonungen tiU Upfala jemnte alla

herrarna, frontc» ber till fonung, od) flög gan|?a

många Sn^enffar till ribbbare. ^å benna tiben ftd

blott en ribbare5 l}u|!ru bara bet forndma namnet fru;

men fom blott fonung od) ej riféfocejlånbare funbc

bubba till ribbare, od) på fifta tjugufju åren ingen

fonung l)abe rearit i rifet, få tporo ribbare od) fruar

mi)cfet fdllfnnta. 2!)et berdttaé berfore ocffå, att mån=
ga blant) be ©nienffa qannnorna, brifiia af fåban få-

fänga, baftra ifrigt bo^ fina man prfat på fonung ^o-

banå infallanbe. Sp, fom ttt flår i ben gamla rim=

fronifan

:

.^njar frålfeqiDinna »ville i)(ta Sruga,

^å bet be anbra ffuUe ftg for l)enne buga.

9^u fingo be fin onffan fram. Sfmtio ^errar od)

blanb bem barn i traggan blefino flagne till ribbare,
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tp alla iritle paéfa på bet goba tillfallet Äonunqen
l)abe tillagat ett flott ocf) må^tci l)eccli3t gdflabub. 9?dc

bet ivac flutabt, fcagabc Sobcin fina ()ercac, om &c

Funt»e fågö, att något Ijaöe felat for Fonungens
åva uti l>6gtit)en8 pvyönaö. 5{lla tet^o; jiutltgen

fiej en af fonunqené gunjllingac, en Spff, fvam od)

fabe, att I^an fafnat ett. @et>an nemligen t>e

©roentla lycvvavnct blifvoit måtta<:>e meö Fonun--

gamat, l)at>e i>ans nåö bovt tillFalla fina öra:

banter cd) låta ofxon en fit>cnmatta aftTå alla

i)ef,ct fofvaöaves l^ufwuö. honungen teg en jiunb

od) flog neb fiaa ögon. '^dQ will tjrtlöre, fabe l)an

änbtligen, att t>it t»oö «?ore, an att min o)lulö

j^uUe bej^åcHas met» ett ^å^ant brott. 2)erpå gi(f

3cl)an in i fitt rum ocl) trillc feban albrig fe benna

mannen mera.

Äonung So{)an »var i många affecnben en gob od)

dbelfmnab t)crre, lifn)ål formåbbe l)an icfe att bibehålla

fig ivib rifet. jpårtill bibrog trål fornåmligaft be

€n?enjfa l)errarnaé rcgering6li)llnab, afunb od) oro-

ligt)et, t)n)arigenom alla fonungar, båbe inlanbffa od) ut:

IdnbfEa, båbe onba od) goba, ftortabeé. Sjjen dfreen

5ot)an fjelf gaf anlebning till ftn olpcfa. ?ifafom

be förra unioné=fonungarna bröt han fina lof en meb
fråcf^et od) forebrog Danlfarna framfor ©roenffar;

na. ©ottlanb blef ej återgifwet. ©lotten 6fnjerlem=

nabe^ åt fråmmanbe fogbar, {)\t)ilfa genom grpmbet

od) girig[)et uppretabe folfet, lifafom uti QtiH af ^oms
mern tib. Sunga jJatter tn)dte lonbetj od) t)errar^

na fingo ej fa llora forlaningar, fom be önffabe; ttiaårt;

om, fonung 3ol)an återtog båbe från l)err ©ten od)

flerc awtxci be lan, fom han i början få runbeligen

utbelat. ^å betta fatt uppfom allmänt mipnoje, od)

en ringa faf bragte ben fnart till utbrott. Äonun;
gen låt bomma till fig ett larftfTe i £)alefn)en, fom
9Zilé 6l)rifter'^on Drcnftjcrna förut l)abc t)aft, t)«iarf6re

bcnne få mi;cf et rorebgabeé, att l)an flog t^jel fonungen6
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fofltc. <S^om nu fonnnqen tiUifa f)abe libit ett ^oxt

lubcrlag mot £)itniarfd)ecna, få repabe SivenfBa t)crs

rårna inob, od) fotnmo angranbe tiU ()ei-c (gtcn for

att fcrfona ftg meb ()onom, orf) bcbja l)onom t)ielpa

till att fcrbciftva 3ol)an. Scnne anldnbe meb en

flavf flotta till <Stocf()o(m- ^an tvac på flottet,

©mcnfifa t)etiarna i jTabcn ocl) ingen torbcå gå till an--

nan utan giplan. 2>rcttnin9 Äri|!ina t)abe en gång

meb tårac utivei-fat ftg tillftanb af fonungcn att ^ora

xm^an uti ©torfpvfan. 9lac {)on ffuU-e berifrån tvän;

ba åtcc till flottet, trabbc ^erc @ten orf) l)erc @inante

fram på l)tvac fin fiba om l)enne, for att fom l)6fnjij

ifa ribbare belebfaia t)enn€ ^em5 m^n när flottéfolfet

fåg betta, fiuftabe be ett anfall od) rigtabe fanonerna

mot be antågaube herrarna, att be§e majle »Danba om
igen. Uppbragta l)årofwcr fåfom en förolämpning,

forflarabe nu bc|a i)ntav fig öppet mot fonivngen,

famt borjabe att mot t)onom upprefa l)ela lanbet.

®ten fom fnart meb £)alfarlarna utanför (£tod^olm,

orf) blef af borgrarna infläppt uti |laben. 9?u lem:

nabe ^cijan fin brottning meb tttå tu'en mané be^

fattning qwar på flottet, od) feglabe fjelf neb till Sans
marf efter forflårfning. ?0?en cmeblertib upprefte fig

t)ela lanbet3 flotten intogoé ofiueraUt; £)anfFarna

f6rbref»\50é- orf) jlutligen blef l)err <Bt(n i flutet af år

1501 återigen antagen till riféforeftånbare.

6 ^ap.

^tftt ^tUtfö ÖÖD.

9f?u blef ©tocft)olmé jlott f)årbt tiUfpårrabt af

^emming ©abbj men brottning Äriftina forfirarabe fig

oforjfrådt. sonaten iorjabe flutligcn felaS, få att bci

fattningen fjufnabc od) bog af onaturlig fpi5. ?ifroåt

forfa^^arabe fig brottningen uti åtta månaber, men bå

fanng ej mer ån 80 qtrar af ben ta^åtufen man ftatfa

JDel. II. 10



2 IS

befattningen j oc^ <iUa UUavi cd) t)n?a(f rooto fuUa af

boba fcoppar, bft t)on uppgaf flottet åt ()erc ©ten b.

27 9)?arä 1502. 5pon ijabe betingat [ig fd åtccrefa,

men hett ©ten qn?acf)6U bennc inibec alJel)anba foce;

itdnningac ett t)clt ar uti SBabftena.

honung Soban amnabe meb {)iu-5magt åtcrtaqa

tifet, men btef flagen af i)ttt ©ten. ^^^"^^"^ ^^'^i-

fiian, fom nu wat fin far6 fiått)ålliiie i 9?oriige, wat

ii)c!ligare. ^an inf6U meb en fcigsbvk i ^iicftergét;

lanb cd) betågrabe (Jlféborg. ©lott^fogben @nf
©pUcnftienia fl^bbe af feghet eller fal|lft)et, ocf) hlef

fcerfcre af be n^rebga^e SBcflgctabonbecna ibidflagen.

3>cn qamrblifna befat:ningen bcgårbe bagtingan meb

Äriftiiin, men t)an nnlle att be ffuUe gifira fig pa ndb

eUec onab. T)i befXoto bå i fortwiflan att fcrftrara

fig, od) begavbe unbfottning af \^nt ©ten. ^cin ffic:

fabc bevc 2ife ^<oi)an^on ^^^att od) £)ag meb en ^op

folf. ^ert iih jfpnbabe fa mpcfet ban fcrmåbbe, ocf)

reb före meb rytteriet} men bå l)an tibigt en bimmig

morgon fom till (^iföborg, wnt flottet reban intaget

cct? all befattningen af ben tvitbfinnte Äriftian obarm*

l^ertigt nebt)uggen.
^
2)anfearna lago nu od) fofn^o uti

fina tält od} herr iih funbe beqanimligen ber ofnicri

falla bem. 5pan bcfallte liftval fina trumpetare blåfa

till anfall, ^trumpetaren roille ej, utan paflob, att

man borbe angripa 2^anffarna oforwaranbeé. 23lå9,

fabe l)err Tih, eljefl f?juter jcg &tg pilen genom
lifwet ; eller tydev t>u, att t»et xcove tillbörligt

fttt ofvverratla en fonungsfon od> få många ate-

liga berrar, i ftållet for att xvåga en årlig flrtt»

mot t>em? trumpetaren blåfle, od) ^err ilU ftortabe

fram meb fina rpttare od) gjorbc i början ett ftort

jiebcrlag blanb be prtuafna £)anfFarna. 5}?en ^err Dt-

to Orub, 2)anfrajna§ anförare, forftrarabe fig tappert;

flutligcn blef en £)an{f Jana uppfatt, fring ^tvilfen be

famlabeS od) fom t)ert :äfe ej l)abe gifttit fig tib att af-

tvafta fotfolff t, fc^ blef han nu meb flor forluft utbrifwen
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uc lagtet igen. jpdceftec brocj junFec ^cijlian met)

morb, branb od) ett grufliät plimbcanbc genom 53]e=

jlec: od) Öflec^ötU^nb od) iranbc becpa tUlbafa titi

©fan ej od) iv»ac betta Äriftiau 3;i;cann5 focfla cefa i

©tvccige,

gorbemalte f)euc Dtto 9iub bi6ef)6U ftg alltib t jlfoc

gunft ()oä Eonuu^ Sof)an, famt ta)ar en jifamtfam od)

tappec ^ccre. £)e futo en ganq tillfammané od) (åfte

fagocna om fonung 2lrtu5 od) ^an5 fampar. ^vvrtt)

bål* t>et tiU, {>ei-v (Dtto, fabc fonungen, att tnga
fåörtna rit>t)rtve nii finnaa fom (Brtrian od) pcu--

citJrtl? 30, fabt berc Dtto, ty öet fimtes nu intet

l;of fåt>ant fom l)0& t^onung 3U*tuo. 3ol)an f?rac;

tabe od) tåt t)erc SDtto l)anra fitt tat. — 2)eiinc ^cct

JDtto l)abe inne S5ol)ué fåjlning åc 1502, men ic?e

långt beciffån tåg t)erc 9lilé Siauijen meb ©roenff be^

fattning på S)[oféborgé ftott. Suttifton l)abi fallit

mpcfet fno, fa att jocben ivac beraf allbeteé t)\v\t. Spett

Duo foU berfore på foljanbc frigéputi?. Spän låt aUa
fina tjenate bcaga hanta ffjoctot: od) ftaben oftuer fina

^acnej? od) tvapen od) gicf få meb bcm raft på Dlofé;
borg, jufl bå l)an trobbe, att SwenfFarna futto i frojb

od) gamman fcing jntboubet, ©filbtiraftcn funbc i

tf>;mningen ej få noga ucffitja be i)mta tJjortorna

mot fnon; utan 25anffarna fommo allefammané in t

flottet, utan att någon marfte bit, ^erc £)tto Ovub
låt jlvavt tillftånga od) beipafa portacna, od) angrep

bei-på bdcfcéftugan, bec allt ftottéfolfet, fittanbc mels

lan ffåt od) wågg, btef antingen fånget etlec nebl)ugi

get. S^iitö 9iau|en enfam btbt fig ut od) fpvang upp
i ett litet torn. ^åc t)6gg od; fiacf t)xn famt forfiua-

rabe fig meb ftenfajlanbc i be trånga trapporna l)el«

julnatten igenom od) lunbc ej formål att gjfiwa fig

förr, ån långt fram på anbra bagen, gor benna fin

tappert)et od) Ipcfa fi(i {)erc ^tto diub jlora fortånin;

gac af fonung 3o{)an, od) utmårfte fig åfiren unbct

kp fon Äriftian fem én tapper bårforate mot ©roens
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flavna. 5D?en ha t)<xn någon tib bereftec jfuUe föres

taga en wallfarb till Secufalem, bog ()an i Spfflanb,

oc^ ax fätunba om ^erc SDtto OJub ej ndgot mec att

t)ik|ltåbeé foctdtja.

Smeblcftib f)abe t)erc ©ten ®tuce på Jpanfej^as

bcrna6 bcmeblan funnit foc gobt att lata brottning

Ärijlina i:efa t)fm tiU 2?anmar!. ^an ^abe aUtib

unber l)ela l)enne6 fångcnfFap bemött l)enne meb ftor

t)6frtnf!l)et oå) irorbnabj åfroen nu for han neb ttU

5Babj^eno, od^ belebfagabe bcnne fjclf, nnba till £)an!

fta grånfen. ^å återrefan t)drifrån fjufnabe i)an l)a;

fiigt cå) l)dftigt^ ocf) enbaP: meb mcba formåbbc ()ang

trånner fora l)onom till Sonfoping, ber ^an tog b. 13

Sec. 1503. (Såfom många fåga, t)arr6ibe benna fjuf^

bom frän förgift, fom l)an ivib granfen f)abc fått af

brottningens låfarej anbra återigen tro, - att ^err

©itanteS febnarc gemål, fru Wlåvta, ^abe l)emligt

gifnjit l)err (Sten forgift, på bet l)cnncé man jfuUe

efter ^onom blifira riféforejiånbare fa mr)cfet fnarare.

5^u {)abe en flor njillenralla funnat uppfomma,
oc^ fonung 3ol)an jfuUc fåjt gobt tillfälle att benvib

återtaga ©werige-, men ,^emming Oiabb, 25anfFarnaé

oforfonliga ftenbe od} @turarnaé trofafle wån, f6rt)in-;

bcabe allt fabant. .^an tog tpft{)etéeb af be få nårs

traranbc od) bolbe fcban t)err @tené bob på foljanbe

fått. Stfet labeé uti en jlåba o1) fcrb^S få l)emligen

till ©tocfliolmj men en af t)err ®tené tjenare tvib

namn ^cr SSprefon, l)tv)ilfcn irar ^onom mpcfet lif,

påtog l)ané fldber od) reb l)ané l)d|l, men låtfabe l)af?

\va en f»Mr cgonfjufboin, fom l)etr @ten ofta pldgabc

liba af. 2)frfore l)abe l}an bunbit ofirer fitt anfigtc,

oc^ bå t)an fom fram till något fldlle, labeå l)an jlrart

till fdngS od) foiijlerna ttUftdngbeé, for att, fom man
fabe, fpara hm [jufa riféforejlånbarené ogonj men alla,

fom rcille hafn^a något afgjorbt, måftc unber tiben

trånba fig till ^cmming @abb. ^å betta fått gicE
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rffan upp till <Stoc?f)o(m, bit ^cmmlng ftamt f)e>;c

gtt>antc od) bcp anbdn^arc. £?å nu allt wat bet i

orbning, fungjorbeé heri" "StcnS bob od) mcb bctfam*

ma ivnlbeé ()erc (Strantc tiU tifafotejlånbare, od; (möts

tog alla flotten.

^crr ©ten lemnabc eftec JT3 enbafl en bottcr,

f)tri(fen war nimna t 5öabjlena. ^ané cd) l)anå t)U'

jlcué lif blcfn?o forft meb mt)(fen pragt nebfatta uti

@cipål)0(mé !lo(!ei-, men fcrbeå feban till Jlernebo fpr*

fa bet brebtvib. jlonuntj 3ol)an ben tc^bje tpcfte ben=

na bera6 l)ttjilopUU6 ej nog anfenlig. jpan bab ba
waranbe i)txt\o^ ^axl att flptta bem till ©tcengndé
bomfprfa, l)nnlfet bennc ocffå fljocbe, gifitanbc bem
m;a od) fcftbara liffiilor. £)etta ffebbc 1576. 97ara

100 åc bcrcfter ellec 1675 Idt SD^agnué ©abciel 2>c

la ©arble uppccfa ett fdcffilbt foppartdcft graffoc famt

labc ofrccc grafiren en ^m meb åcofull inffcift. S>m-

fcing 100 år bcccftec lat ©uflaf ben trebje upprefa

6fn?cc graftren en np minncénvub. Så l)ac ^irarje

nrl)unbrabc meb beunbcan od) tacffamt)et crfdnt ©ten
©tuceé t)6ga fottjenlicr mot fdbeineélanbet.

CoUte i3tvitttl&tn.

Sm Sten (Sture ben pngre.

1 ^op.

^erc ©wantc ©ture f)ärflammabc ide från fams

ma fldgt, fem gamle l)err ©ten. Äerr ©trantc ivar fon
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of ben förut ofta omtalabe frig^bjcltcn 5?ilä ^ture j

men bennc t)abe eftec fin mobec upptaciit @turenam=
net, tp t)ané fat ivat S5o ©ten^on dlatt od) ^ao^,

ferobec tiU ben S^ilé ©tcn^cn, t)n)i[fen gjcrbe få n\ån=

Qa upproc mot fonung ilatt Äniitpon. ^jP^å betta fdtt

voat Qä\å bcm-Ite t)erc 5^itå fpjronebarn meb (Snget*

fccefté morbare SJJånS SSengt^on. 2Dcrf6re buco ocffå

bc^a febnarc ©turat fldgten 5^att od) £)agé tvapen,

bå beremot ©ten (Sture ben olbre t)cibe, fem forbcs

mdlbt dr, tre fjoblab uti fitt j!6lbemårfe.

£)ennc l^erc ©irantc tvat en framfor be fleffa

ganfPa utmårft man genom många goba egenj?aper.

Uti fcig reifabe !l)an alltib en fdrbeleé tappert)et oå)

bjerfbec od) forbrabe betfamma af fina froenner, fd att

bet wat en allmdn fågen, att eho, fom HMlIe irarA

l^err @tvante6 t)ofman, t)an {!uUe, liffom ben gamle

^aralb ^ilbetanbS fåmpar, ej blinfa for ett i)):l)ugg,

fom gi(f dnba förbi 6gonbri;net. ©trdng n-^ar t)vin dfs

tren mot be^a fina tjenare. ^abe be gjort något ofs

tver*t>å[b eller begått någon forfeelfe, få utbröt i)an

uti fParpa ocl^ l)årba fovebråelferj od) emeban t)an ta^

labe fovt od) l)an§ voj^ »var jlarf od) bjup, tpéte fots

fet, att bet tvär [om djTan tiabe bunbrat oftrer bera6

l)ufreubcn. 3 fin l)dftigl)et flog l)an ofta ben fetanbe

nieb fraftig tianb; men fnart tvär tvreben förbi, od)

tå uppmuntrabe l)an be nebiKagne meb gåftror oc^

glabtigt/etj tp l)ert ©trante tvär mpcFet båbe frifojlig

od) glablpnnt. gogn od) fortal ^atabc l)an mefl af

ellt. £å någon t)0é ^onom talabc illa om enanran,

låt i)an alltib tillfalla ben fortalabc od) (iållbe l)onom

tillfammané meb fortalaren, bnvuigenom många ftve!

cd) oroligl)eter forefomnioé. SiUifa tvär i)an en gans

fa from, gubfruftig od) låttrorb herre, få att man
ofta fåg l)onom utgjuta i;mniga tårar unber gubétjcn--

^en. Sor alla bepa fina egenffaper blef l)an mncfet

dl^ab od) nfl)ållen af be flejla, oc^ be jafabe gerna

till «tt töga tn fåban l)erre cd) man till riféforeftåns
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bare, i fnnner^ct fom i)an Mtl be f5rra frtgen xnla^qt

flor dra, od) itiifat fi^ waxa bm man, fom formåbbe

fcaftigt tillbafabiifiva fienbevna6 jvåtb cd) jfpbba tt--

Fctö tugn,

5i3ar t)ert @it>ante en få tapper oå) briilig man,

fom f)dr ofiran bematbt dr, få bcl)6fbeé iet ocffa i be§a

orotti^a tiber. Äonung 3oban bcmobabc ffg på allt

fdtt att fitcrwlnna fitt forlcrabc rife, npttjanbe bertilt

båbe wåib od) liil. 5Bå!bet funbc wål i)itv (groante

mota meb fitt maimamob od) (£tvenffarnaé tapper()ct,

men liften wcit fanuare att emotftå. 9)?åiiga af ©foens

ffa berrarna tvoco 25anffa partiet tiltgifna; od) i

fi)nnert)et bemobabe fig erfebiffop 3afob Ulffon, bi;

i?open i 5Bejleråé, £!tto g^nnnbitfuntb, od) rif6råbet

©rif' SroKe att åter inl)jelpa fonung Si^^i^tt^ jpdrom

l)6l[é bet ena mötet efter bet anbra; men alla blefivo

fåfänga. DfaHinndmnbc tjnxax lofnn^bc på ett mete

att antingen u\j,a emot 3ob^^« fom fonung eller ocffJ

ttll bonom hetaia årlig ffatt af rifetj men betta m§ =

liga bejTut broté meb ijaxm af l)err <S>rante, l)wilfeit

ci funbe tillåta, att ©iverige blef ett fPattrife unber

SJanmarf. Sobrt" l)dni?6t ftn faf till f ej faren, i)m\U

fen på benna tiben tville trara en n?erlb(ltg bomarc

ofa^er bela frijlcnl)eten, lifafom påfiren »var en anbs

lig. jttjiaren fldmbe ()err 'Samnte od) ©trenf^a rå=

bet for fin fammarr^itt; men be§a foraftabe fåbant,

påflåenbe, att fejfaren ej habe 6ftt»cr ©irerige något

att be-alla. ^ci forflarabe fcjfaren l)ela rifet utt aft,

famt be§ forndmfta berrar od) man for fogclfria od)

iblanb tt^a gamle f)err <Bten, bwilfen bå njartt bob

reban uti trenne år 5 få litet fdnbe feifaren od) ijan^

l)errar tillftånbet uti @a-*erige. girenffarna bn)bbe ftg

ocffå foga om l)i^a fejfarené bref od) pergament, utan

gjorbc, t)n?ab be tpdte bd^ »vara.

J^crc"©n?antc ivar en fficfltg od) forftdnbig I)erre

ntt ftprrt fttt rife. 3 ^"3 fvwftabe ()an ej att mata
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fina ftenbcr i fattct, od) i råbflag irlfabe ijnn mvåm
floftjet, @å (prfabcé bet I)onom att få en öO^årtjj

freb mcb 9ip^[anb od) ett ndiitau beftånbitjt forbunb

Rieb ^anfcilåberna, l)U\ut9encm f)an ftcf få mpcfer

mera magt till att göra SD^injTania mot|lånb.

Spän l)abe aftvcn ftor (i;c!a t tva[et af fina ivan=

ner oci) ^ofbingar, od) ftd fåtebeå af bom frafti^t bi-

f!ånb i Uinbet. S fi;nncr()et t)abe ban mpcfen l)ielp

nf l)ect 2i[fe 3of)anfon ^att cd) Dag od) bert ipem-

ming ®abb. ^erc iih 3oi)anpon mötte ofirevallt fi'=

cnberna meb raffa fivenncc od) oforfårabt mob; od)

tiUfogabc 2^anjfarna få flora fcrlufler, att t)an allmänt

fallabeé ^cnmrtrFs gij^el. Slutligen blef l)an af en

forrdbiff ivdganfarc locfab uti ett fcrfåt, ber l)an od)

flere af t)ané folf nebt)6ggoé 1511, till en [£i ringa

glåbje for båbc fonung 3ol)«n oc^ £)an|farna.

9}?en iinnu mera unberflob f)abe t)err ©tuante af

jpemming Ö3abb 2)enne \\\it en lårb, »vältalig, tap=

per, oforfdrab od) råbig man, famt mpcftt förfaren

uti alla ting. Unbcr fin ungbom t)abe t)an ofta tua;

tit i 9iom, ber t)an for fin ftora Idrbom od) jfiiflig:

!)et ftob uti ganfFa flor nåb l)o6 påftven. (S'cban f)an

flterfommit till »Sroerige, blef t)an gamle l)err ©tené
fortroligajle od) tvognafle Jt>dn. £)å benne af påfiten

bannlDile^, refte Jpemming @abb xit till 9iom, oå) ut:

jferfate, att bannlnéningen åtcrfallabeå. ©tabfc itac

I)an 2^anffarnaé oforfonlige fienbe, od) uttalabc ofors

fErdcft fina tanfar på l)errebagarna, eburu ber rcoro

många, l)roilfa, fom l)an fabe, buro it)anf?ö l)'}cvtan

untet* Sxvenl^ö Fappor. 3{f befa orfafcr tvär l)dn

gamle l)err (Sten mpdct fdr, od) benne uttrcrfabe, att

bomfapitlet i Sinfoping utanilbe l)onom till fin bi)Top>

men genom ^anfParnaå jldmplingar i 9iom fiä t)an

albrig påfn?en6 befrdftelfe, utan ben feban få rpftba;

te i^ané SSraff blef biffop berj^dbeS od) boftor Jpem^
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ming bannlpil. ?D?en t)an aftabe bcnna motgång fo^

grt, tp {)an »viUe l)albi:c ffota frige; od) jlatéfafec ån

ett biffopéjlift, od) tvac bcfianbigt Ijerc ©reantcg \)'v

titligauc man, antingen bet gdtlbc unbctf)anbtingac

cUec fcig.

Jpcrc (gtvanteé oroliga oc^ buUerfamma regering

irarabc icfe Uinge. <Sala fitfnjergrufiioa mar nu npli;

gen upptåcft od) gaf ganffa ftor affajlning, l)n?arfore

t)err ^n?ante for tiU 2öc|!eråé od) 1)6U om befa åren=

ber en ofa^erUiggning (b. 2 ^an. 1512) meb bergé;

mdnnerna. 2^a I)an fattc [fg till borbet, ivar \)an

friff od) funb, men om en liten ftunb blefnabc i)an

allbeleé af, od) fanbe fig illa fju!. jpan |!eg upp odj

gid ut, men bo. l)an fom utom borren, foU l)an ^a:

jligt neb od) ivar bcb. ^cin^ fmåfroen copabe på
ber^^émånnernaj be fommo ut od) buro l)erc ©ivantc

in, men all l)jelp n^ar fåfåna. ^å togo be ett floft

oé} brijligt beflut för att forfFaffa regeringen åt t)crc

©nnmteé fon, (£ten. £e jlangbc neml. till borren,

od) fldppte ingen, e| en gång l)err ©tvanteå ^uéfru

in, forcgifivanbe, att be t)abe l)6gfl ungtiga årenbcc

före. :J>crpå ffrefa^o be uti berr ©amnteé namn bref

till f[crc fiott'ol)eTrar, begdranbe af bem, att, emet»an
l)<xn fjelf ii->ove öf t'v«nfl?et I;)!!!^!*^!?, t>c wille

unt>ef titten lyt^ö l^nns fon, unge l^evr Sten,
\å\om viFots l;6fxvit>8mrtn, od; l)ålla lyonom iloU
ten tilll^cnta; bnnlfen lifl ocffå Ipcfabeg. 9?u forjl

uppenbarabc» bcrr <8^n^auteä frånfdllc, od) unge l)erc

(Stcn,_ fem på bergémdnnccnaé bub flvaj;t ^abc fommit
från ibrebro, låt meb mpcfen t)6gtibligl)et begrafiva fin

far uti €tureffa föret i 5Befteråi5 fprfa, ber btu\^

far, l}err dUbi '^ture, babe ivalt fin graf.
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<Dm ^tftt Sbtuvt nm öttgrr.

i^ert ^ten @tiire ben pn^rc »var tifafom bané

fat en mpcfct förnämlig ocf) utmåvft man uti många

ting. 9tättf!affcné, men obmjuf infcr @ub, rcblig od)

trofafl mot mennijfor, flof od) jfarpftnrig i råbjTag,

tapper od? oforffracft i flribj allt betta jvar l)an, Ii;

fafom l)ané faber; men bertill trät l)an mx)åit mera

milb, tranlig od) gcbbjertab dn herr ©nnmte. SDfta

fåg man l)onom, fom ung gope, mcb tårar fnaböja

for att blibfa fin faber, bå benneé l)dftiga finne upp*

trufabe mot fega, faljfa eller forfumliga tjenorej oc^

rabbabc i)an falunba mången från be l)årbajle jlraff,

©amma milba, forfonliga finnelag bibel)6ll l)an dftven

feban l)an tDdjit upp od) nmr berfore af folfet inner;

ligen ålffab. CO?en l)an6 bdjla tranner, fom juji fet

tenna egenffap få \m)ån ål^a^e l)onom, flagabe of:

trer, att famma mitbl)et forlebbc l)onom till ldttrogen=

Ijit Ci\) ätit for flor efterlåtcn{)et mot fienber.

S5et tt)c!te5 falunba, fem borbc bert ^ten, utan

ir.pcfet motftånb, bafwa blifivit liféforeftånbarc eftec

fin fabcrj men betta gicf ej få Idtt. S?e hoqa l)crs

rårna ttoro afunbfjufa på ©turarna od) trillc ej att

ti!éf6re|tånbarc=i'oårbigl)eten tfulle få långe flanna ini

om en ftågt, od) bet t)6grc prefterjfapet irat fåfom

tranligt ^anmarf tillgifttet. ^å en l)crrebag i 'iMo-

ga b. 19 Srt"- ttalbe \)in dlbre obeln till rifforejlåni

tan i)nt (5riE SroUc, en gammal, idrb, förfaren od^

faftmobig manj men ben pngre abeln tvalbe ^err ©ten

©ture. Sngen fcrlifning funbe träffad. (5tt nptt

möte i Upfala utfatteé till ben 18 ^a']. Txn gamla

nbctn od) t)6gre prej^erf?apet ftannabe i flaben oc^

l)oUo meb bert (Jrif, t)»Darcmot bonber, borgare oc^

Ut ofriga folfet [amlabf fig yå Äungéångcn utanfoc

i
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^abfn odf) {)pllabe {)crc @tm. SnQ^nbei-a tritle trifa.

SSåba partierna motteé for trcbje (fången i <Stocf{)Otm

b. 22 ^n[\. (oturen cd) {}ang folf innebabe ^ahm
od) [lottet; S^rollcn oc^ f)ang an()ångare t)abe t)cfatt

9ubbart)c(men, cd) l)6ll bet på att fomnia titt uppen^

bart ()anbgemdni;i bem emellan. »Slutligen mafte boiJ

Srollcng parti gifwa ir'ifa3 tn l)err ®ten innet)abc alla

flotten od) TOenigl)eten rcille ingalunba t)nra talaé cm
©rif S^rotle. £)enne trär bctterfon till ben oroliga od)

{)atabe ^war: Zott, famt ^abe flora egenbomar t Sans
marf, t)trarfcre ^an odfå af (Stnenffarna belianbigt

mi^tänfteé, att wara iSanfft ftnnab oc^ funbe fålunba

albrig erhålla något ftort ant)ang.

Se grpmma fogbarna unber SJJargareta cd) @rt!

l)abc neml. reban grunblaggt l)o» <SivenfFa allmogen

ett bjupt i)at mot Sanffarna. Setta ofabeå allt mc^

ra genom be l)ariantc frig, meb l)ivilfa folfet ftdnbigt

orcabeé af Sanffa fonungarna, bwilfa onf?abe in=

frdfta (^»verige. ^ax trär bet fliget till ben l)cjb, att

e'[)o, fom mi^tdnfteg for ott gpnna SanfParna, albrig

funbe få något ant)ang, fåfom unber Äarlé cd) Äri^

ftiang tib, utan tvär fdfcr om att cftrerallt bliftra

onfebb cd) bemött fom en lanbéforrdbare, cd) alla

©ireriges clpdor, be måtte f)drleba fig från {)>'cilfetx

orfaf fom l)dlbjl, |fi;llbe» boc! på Sanffarna cd) Un
f6rt)atliga unionen.

©eban nu ^ten (^ture på ofiranBemdlta fatt

feliftDit riBfcrefiånbare, borjabe f)an meb allt allreac

låta ftg ttårba om rifeté angeldgenl)eter, od) följbc

bcruti be båba förra (Sturarna» ejrempel. ^an refte

bcfidnbigt fring lanbet for att lata fdnna felfeto till;

ftånb, od) »var bå båbc l)an$ ora cd) bjerta öppet för-

be flagomål, fem af m, nigbeten anforbc^i ti; l)an iville

bejlfpbba alla, få Idrb fom lefman, få l)6g fom ringa,

att ingen ffuUe någon ordttirifa liba unber {)an6 .re;

gering. Spän betraftabe ftg utan jfrpmteri ft5m fina
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unberfåtareé fabcr; han fofte icfe fina nojfn od) fin

forbet; utan iippcffrabc fcr folfeté ival fin tib od) fi;

1U1 fvaftcr^ ja flutltöcn fitt lif.

3 ^ap.

<©m (Suötaf Crollf.

2}en gamle erfebtffopfn Safcb Ulfpon (-abe uti

många år arbetat mot be abla € turaina cd} fofte be;

främja £)anmarfé fonung. ^an tpcftc ftg (ihvåt nu
ivara allt for gammal cd} fivag att emctjltå ben unge

od} rafFe l}err ©ten 5 ncblabe berfere fin tjenft cd) brcg

fig tillbafa i j!illt)ct cd) lugn. gcrut lagabe t)an

iifa\U få , att bcmfapittet i llpfala UMlbe till l)ané

efterträbare en ung man, l)crr ©uftaf SrcKc, fen till

forbcmålte l)erc ©rif SJrclle, cd) bcppabeé 3afcb Ulf^i

fon, att benne (SHiftaf fFulle, af drfbt l)at till <^tu:

rårna, blinva bem en lifa ifrig mctfråntare, fim erf"e=

fcifTcpen fjelf anirit. ^et fcrbrabc^ lifn^il aniiu xlhy-

forejiånbarené famtntfe till bctta ivat, Innan tet af

yåfiven jfulle ftabfåjlrté. T}in abclniobige cd) fcrfcn--

ligc l)err <Stin (Sture gaf bet ftravt. S^an gjei-be aiu

nu mera 5 l)an fficfabe twa bcnilicrrar till dUm fcr

att utirerfa påfwené befråftel'e, cd) fcr famma Civ.ia-

mål fånbe l)an en jtcr penningcfinnma till ©uftaf

SrcUe, jemnte ett reånligt cd) fcrfcnligt Indcnffningl;

bref. Spana åbla l)icrta boppabeg att fålunba genom
milbl)et cd) n\il>vilja blibfa S^rclleflågtené ^at, od)

noinna ben npn erfebiffopené aninffap cd) fcrtrcenbe.

Grif SrcUe ivar en freblig cd) faftmcbig l)erre,

men l}ané gemål fru 3ng«bcrg båbe l)åftig cd) bårb.

^å f)enne brabbeé fcnen ©uftaf reban från bornbc^

men. Jpan n?ar blott en gcfe, bå han ffuHe refa meb

jin mor från (Strengnaé cftvcr COZdlaren. ^(t fcU

bett cnn>ifa @uf!af in att icfe följa mebj cd) mobern

l
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formåbbe ej boja {)onom. ©uftaf blef c\voat; mobem
rcjle, ofiverfoUå af en jlcrm od) bcun!iuibc nieb l)ila

fttt fdtlifap. ©ujiaf 2:i-ollc blef feban en llolt ocf)

dcegicij}, liacb od) ()dmnbtpften, i!)arbi3 od) oböjlig

man. Utan tccfen till ecfdnfla emottog l)«n ©ten
©tuceé bref od) fdnbebub. ^an ecl)6U flrapt beceftct

fcdn ben npa fonungen, .Sriftian, i XJanmar! dfrcen

mpcEct penningar, [amt ett bref, l)it«ari Äri)lian upps

manar t)onom att l)dmna5 ben ffpmf, ^an6 faber,

f)nt ©rif, l)abe libit af @ten ©tiire. (gnart blef

^an ftabfdflab i [ftt embete af påftven, od) erl)oll tiUis

fa bref, fom frifatlabe ^onom från att fld tiU rdtta

tr>ib någon annan bomftot an pdftvené for alla be brott,

fom l)an antingen begått, eller i franUibcn funbe fom;

ma att begå. (SaUmba utruftab, antrabbe ^an refan

t)em till fitt fdberneélanb. .^err ©ten Idt i @tocfl)olm

tillaga flora l)6gtibligl)eter for l)ané emottaganbe, dm^

nanbe fåtunba meb pttcrligarc tvdlanlja beirefa fin

ftolta niot|!dnbare-o finne; men bennc, faftdn t)an

fdnbe borr <8ten'o tillrttclfer, fcr ide till ©tocfbolm;

l)an förebar, att bcrr ©ten b^^be bcrfldbcy fatt fcrfdt

for boncp.i, od) feglate terfore till S3ifrop"3tuna, bev

\)Cin 1515 lunbileg3 cd) meb l)oncm ii.fcmnio cro,

uppror od) frig uti bana arma fdberneélanb, fem nu
i tre dr unber l)err ©tené regering fdtt ^ugna fig af

frib cd) tvi)ggbet.

9?dr (Suilaf SrcKe fem till Upfala , blef l)an

bogtibligen emcttagen af gamla erfebiffcp ^afob, famt

Idt meb civaiUig ftor flåt iiuviga fig uti fttt embete.

^i\\ praFt cd) rifebom, fom benna tiben fanné hoé

bifPopar cd) bet b^gre prefterffapet, ofivergdr, l)trab

man nu ndftan fan fcreftdlla ffg. ©jelfira ivcro tt

mcrdnbelé af be ftcrfta cd) rifafte abeliga fldgter od)

dgbe reban berigenom mpcfet bdbc magt od) an''eenbe.

5fdr bepa bertill fcmmo t beftttning af biffop^ftiften

meb ftcra, ja ndflan furjlliga infomfter, bojbe^ beraé

anfeenbe Idngt ofivcr alla anbraé. Uti rdbet fatt ec:



230

!ft)i|?opert oftret riféforeflånbaicn, ocf) biffopaftia of-

tvei alla be trerlbéliga l)crrarna. ^å fina ftora, tvalbcfiV

]tcihi borgar t)6tlo be praftiga l)of, ber unga fattigare

nbeiémaii tjenabe bcm [åfom fmåftrenncr od) l)ofmdn,

od) pil fina refor förbe be f(i flor flat, att fiera påbui)

bercmct måfle utf.irbaé, i l)n.nlfa jlabfaftabeé, att en

biffop på fina refor genom lanbet ej fid mebfora mec
ån trettio t)ailar. goga beh;mrabe ftg bc^a ^errar

cm fina focfamlingaré Icftrerne od) förbättring, foga

om idrbom od) fun|T'aper, foga om ben tarfligbet, ixn

rena (efnab, fem egnabe apofllarna^ efterföljare. —
"iitt meb trålb od) lift blanba ftg uti ftatenå jlprelfe,

ftifta od) anftdlla uppror, på lofligt od) olofligt fdtt

forofa fina infomfler, betta nat beraå bagliga ibj

od) berunber utbrebbe be ben florfra praft od) ofwer^

ficb uti bpggnaber, fldber, mat, tjenare, reapen od)

l)å|!ar, od) bolbe beputom ej fällan ett tvålluiligt oå)

fPdnbeligt lif unber utwerteé l)eligt)et od) jfrpmtert.

^åbanc rooro be flcfle bifl?oparna bå for tiben, od) n?ar

bet flor fEilnab mellan bem od) Sgino, <B:t S3ottvib

od)_ben gamle 3(négariué.

(SrfebifFopcn ®uflaf Srolle ofroertrd ffabc liftrdl

uti dregirigbet, praft od) tiogmob alla fina embetébroi

ber. 6tt fåbant l)of, fom t)an, t)abc ingen utaf be

förra erfebifPoparna t)åUit, od) tit forbunflabc allbele^

ben tiufiiga bcrr (?ten i (?tod{)olm. Sill erfebijfopen

famlabeS ocffå alla l)err (StenS ftenber od) afunbémdn^

iifafom till en anförare, od) berigenom ofabeé dnnu
mera l)an5 anfeenbe. Sitet fruftabe t)an for i)tn

@t?n, od) l)n?arfen l)an elier l)ang rednner brpbbc fig

om att bölja bet ftenbtliga finne, ^an l)«fle mot rifé^

foreflånbaren. £)ennc i)a'bi ))tterligare tr»elat for'6Fa

att i gobo fomma ofiverené meb erfebifFopen id) ffref

l)oncm trdnligt till, flrapt efter l)ané anfomfl, fallabe

t)onom fin faber cd) bjob l)onom att flå fabber åt ett

fon, ^ivilfen l)erc ©ten i ic^a bågar t}abe fått. 9)?en

©uftaf Srolle fcraftabe benna l)6fligt)et, for ej till
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^todi)o[m, utan fortfattc fitt förra ofivcrmobicja lef^

trerne, cd) I)6U meb be mifnojba f)crrarna l)em[ii3a

fammanfomfler om fonung Äripiang infallanbe. 9ht

uppblopabe l)crc Steng rättmätiga trrcbe od) ban famt

!)an6 unga od) raf?a råbgifrcare tride meb tralb jlraffa

crfebiffopené fcrmdtenl)ct; men btjToparna, fom fruf;

tabe bet inborbeå friget, fofte pd allt fatt att mdfla

freb bem emellan, ^å ena fiban trnrnabc od) f6rma=

nabe be ©ujlaf 2;rolIe tiU mera fogligt)et od) eftergift

U)enl)et, men hn »rerfabe foga på t)anå {)årba od) fiol;

tA finne, ii anbra ftban formanabc bijFop S;)ané ©raff

riBforeflånbaren, att {lyva (in vove^e od) befimiö,

ett tet gallie ide alknaft i)onom fjelf, utan
l)ela vifete litgn od) vvöl. ©ten (Stureé cmfinnta

ed) milba t))erta ben^efteé af bepa jfal. ^an unbers

trpcftc fin rattirifa ^arm, ofaientann fm billiga afffp

for S^rollen, od) beflot att ån en gång fofa en freMig

forlifning. ^an for till ©iftingen 1516, famt tråbbc

i Upfala bcmfyrfa infor l)6galtaret till Srollen, Ipcfon^

ffabc l)cnom till crfebiffopéflclen od) nnlle i en full=

fomlig forfoning od) glomfFa begrafrea allt gammalt
ogg, alla oförrätter od) enbaft tdnfa på bet gemen=

famma fdberneélanbet^ rodl. Wltn ben nebrige, 6f=

n^ermobi^c prelaten befivarabe bepa dbla fdnflor mcb
foraft, gdcferi od) bi:tra fcrebråelfer. SSrinnanbc af

en dbel l)arm reeberlabe f)err (Sten ftrart på bet l)elt;

ga rummet 5lrollené beffpllningar, et» refle feban bcri=

från till €tocfl)olm, l)trarefi ban fPref till påfn-^cn oc^

framftdllbe Srollené onba od) upprcrijfa uppforanbe.

^åfiren ftvarabe od) formanabe Strollen od) hela ©inen;

^a preflerfFapet, ött ej x^vJ^^«mligen nppfötta fis

mot werl&r4igö tcgementet, utan iicta (itt em--

bete met) fprtHf>et. S)?en ©uflaf Srollc aitain t)n)ars

fen påfwe eller rifåforejlanbare.

3 5uli månab fammanfallabc {)err!5ten en rifé:

bag i Selje, od) bjcb Srollen fomma bit for att af=

Idgga fin trobet^eb c(i:) beltaga i råbpldgningarna. Srol=
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ten fom icfe, utan foctfatte fina ftamptingac om ^xU
flianS infallanbc, I}n?tlfct bå ©turen focnam, beflot

t)an att t)a[li9t od) meb tvalb bet focefomma. ^fbf-

ti.inft bemagtigabe han fig 9?i;f6pinäg flott, bec ©ten
£)j:enjlicrna »var f[ottél)ecce. £)enne, fom \imt belafj

tig uti Srolicnå råbjTag, fjufnabe oå) bog i fangets

fet, men upptdcfte focut pa fin bobébabb be l)emliga

antaggninciarna, od) angaf alla be anbra mebbrotté;

lingama beci. 2>d tog l)ci:t @tcn ®tegei)oimé flott

från ben l)emliga forrdbaren ^et Sureéfon Sjelfc od)

innejldngbe i)onom jemnte berr (Jrif S^roUe i fdngel:

fe. 5Bib unberråttelfcn ()drom inneflot ©uftaf SroUe

od) l)ané trdnner fig på @tdfet oc^ befdjlabe fig ber.

©turen bab gam(a ^dob Ulféfon od) be anbra bi:

ffoparna fcfa betvefa SroUen till forfonligf)et, men
bet wcit forgdfroeé 5 bennc ivdntabc ^jelp af fonung

Äriftian, S)e^utom tpcfte l;an fig trara fullfomligt

trpgg på <Stdfct. 2^etta n?ar uppforbt i en fruftbac

od) liuflig traft af ???dlaren på en liten l)olme trib

bet fmala funbet '^(imarcitdf. 2^et ivar infopt af förra

eifebijfopar, bivilfa bor u\i[be fitt fdte od) uppfcrbe en

ftarf borg. Denna iitunbiiabeé od) befdfiabcé allt mer
od) mer af bcraé eftcrtrabare, od) l)abe rcban ofta tje;

nat till |?i)gb for erfk-bivfoparraö t)eni(ij;a jldmplingar

cd) öppna uppror. ?3?cn crfcbiiToparna fjclfiva falla;

be l)onom f.r ©:t /Hvifs Bovg, unljanbe genom
betta nam.n gifnm ben bet anfeenbe af beligl)ct, fom
be genom eget uppforanbe ej mdgtabe fornjdrpva. ^it-

ta fafia flott fPuUe mi lierr 'Sten beldgra; men, fom
l)an fafnabe ba^till flere frig§fcrn6benl)etcr, fdnbe han

ett f?cpp till Sobcc! för att bcrifrån l)dmtu fåbant.

5>err <£teng fljufmor, fru ???drta, fem tvär honcm
mi)d"et gramfe, unbcirdttabo hemligt fonung jtrifiian

hdrom, od) benne idt, mibt unbcr bet ftiUi-ftdnb, fom
nu UMr mellan honom cd) herr (Sten, ndlbfamt bort;

taga f^eppet, od) bctta irar början till I>anfPa friget.

GmebUrtib börjabe l)tvt €ten btldgringen af Stdfet

få gobt lian funbe, od) på en np rifébag i ^1'rbcga b.
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6 3<in. 1517 befloto be uppretabe ilanbctna att im
gölunt>a anta^ci Fcntmg IKriltiön, ten ^er altrig

fInHe l)åUa (ina oit> od? löften fem tonung,
nåv Ijrtn nu vetan fornt ej vinlle böltc (itt flille--

ftanö. aSibiue beficto be, att belrgringen foi* ©tö-
fet flnllc met> ctU ma^t fovt\'åttCie, jTottet i gtunt>

net>i*ifvfrt6 od) CroUen från {in f)>);Irt affattas.

£^å nu i fclje ()araf Srctlen blef allt tiåvbare infpdt=

rab på ©tafet, få bcgdrbe l)an fa fomma ttll famtalé

meb t)err 8 ten. •Den unc(e ©uftaf ^riftSfcn 5Ba[a,

fem ni'>§ fcmmit till l)crc <Stené ()of, ffullc unbcrtibcn

tvära fdfom giglan på <SitC[ht, cd) befallte crfcbiffopen

ftrångeliacn, att, i tidnbelfe (gturené folf gjorbe 1)0=

nom något fornår, ffuKc flottéfolfet flcapt uppl)dn9a

^crc ©uftaf SBafa utanfoc på murcs. ©turen mcb
många råbéberrac fommo emeblcrtib på utfått timma
till bet bejlåmba famtaletj men be ftngo fttta uti ttrå

timmar unber l)åft{gt regn utanför jlottet od) ivånta

på erfebiffopen. ©lutiigen fom icfe ban fjelf, utan

i)an6 fogbe neb, od) forfunnabe, att erfebiffopen ej ån-

nu på fep månaber n)iUc ingå någon bagtingan. ^t-

fafcn bdvtill ivar, att SroUen \)aht fått t)oxa, att en

Sanff flotta till Ijanö t)ielp ti^orc jujl nu till forroån:

tanbc6.

^drmeb f6rl)ctl ftg fålunba. ^'cban fonimg Äru
fltan babe borttagit berr ^ten§ ffepp od) brutit \tilU:

ftånbet, forflob t)an granneliga, att ()an ej nu mera

fJullc funna genom unberbanblingar od) lifi erl)ål(a

(Strerigeö fröna, ^an beflot berfore fofa uti uppcn:

bart frig erofra ^cnne. (JrfebifFopen i 2unb utfårba;

be en bannlDéning cfreer @tcn Sture od) ©roenffa

cåbet, emeban be n?åltfovt erfebiflope Xrolles röt--

tigl^eter, cd) ide xvilk emottöga fin vctttmåtiga

ben-e od? Fonung, l^riftt«n (jf ^cnmavF. £)en=

na bannlpéning Idt fonungcn ofnjeifdtta på <Sirenjfa

od) ofiverallt fringfpriba, od) bifogabe benvib fina egna

bref, uti l)trilfa ban bel6 meb ^ot belé meb loftm
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foffe minna folfet. SSåbe brcf od^ bann(»)én(ng blefivo

af fSivenjTarna foraftabe. ©ubétienficn fortfatteé [om

förut od) folfet btbct)6U ftn flämta farlef ocf) trol)ct foc

i)etc 8tcn. ^tn fonunt^ Äriftian [)abe dfiren utnts

ftat en potta meb 4000 man, [)ivUfen unbec anfcran;

be af ben tappra f;6l))e[ten (^^civerin 5^orrbi; och ^oci-

fim Zv t(e, erfebiffopené favbrober, anldnbc tttl Upp»

lanbéffdven, l)n.Hireft 2^anfFarna borjabc t)åria (anbet.

^err <Stcn f(og bem fnart titlbafa, ocf) IjCin fdnbe nu
for ftfla ciånc\en nåqra rdbél)errar tiK StroKen; t)ön

baö ocf) befwor honom att forbarmö fig ofwcc
tet ol)?c£ltgrt faöcftteslanöet cd) idn längre gyn«
na tiej; fien&ei\ £)et anir for bofira oron taiabtj

©ullaf Srclte tånfte på \in ()åmnb oct) fm bosbe'/ icfc

pd fofier anbetS irdlfdrb od) dra. (SmeKcrtib babe 2)ans

JFarna ånpo lanbfttgit njtb Diificendé, j^ravt utanför

^tocfbolm. @ten @ture, dtfoljb af ben unge od) fap;

pre ®u(laf >IBvifa famt en trogen fri9él)dr, fFpnbabe

bit, od) floc^ £>anf]farna få, att be efter en ftor for;

lujl måfle fFi)nba ftg omborb igen. £>e feglabe titlba*

fa till Sanmarf j men efterlemnabe ctdnbe od) f6rjlo=

ting , emcban be flereftdbcé flrdnberna utefcer lanbflcs

90, i)driabe oc^ brdnbe lanb od) jldber.

@ten ©turc fdnbe några af be n^ib ^lufwendé

U\<^^a r^anffa fångarna till erf"ebij?open for att unber:

rdtta bouom om bet olprfliga flutet på ©anffa tågft.

JDd erbob ftg Srollen, att ofwevUmna iTottet, alle-

na^ i)an ftnge fvi od) faFetr fava teviftån oc^

tilltvåla fitt |itft igen; men bcrr <?tea fumrabe, att

(Biiflaf Xtrolle {)at>e bort göra tietta anbut) långt

fornt. XXn l?at>e for hane jlnll få mydet blöt)

fin tit, att l;an wore att an(e ^om en mantråt
pare od) en till feet l>eliga biflopoembetet inga^

innta tjenlig man. du riföbag fammanfallabeé i

©toctl)olm b. 23 9?0D. (Jrfebijfopen fom bit på gifi

iren lejb, men förbe ett ftolt oc^ bogmobigt fpråf in=

for ftdnberna. 2be «?oro, fabc l)m, ide l)ane våtti
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tomnve. i^an xoilk bewtfa fin ctTnl^ infor ten
tjeligrt fatuen i 'Kom, fom anfofttott tjonom
båöc tet an^eliga ocb vuerlteliga ftvar^et, IjnJrtf*

mcb t)rtrt fcft blbet^åUa ten tvol;et, te fvourit tet

^önlTrt fonungabufet. ^en wore fnavare en for--

ratare, fom förlett tern terifrån, ody te borte
finna, <xtt te allefrtittman tuoro ffafvvar unter en
göfante yngling, fom nppoffrate tern for fin e-

gen arelyftnat. iDftvcr betta trotfii^a tat forbittrabeå

ftdnbenia på bet l)C9l1ii. 33c uppfattc, unbertecfna«

b? oit befc^ilabe en ffrift, u:i l)trilf'en be focflarabc

Xrollen for bogforrrttÄre, ten ter fort öfwog
fBolt mot föterneelantet. ^«n t^nlle från fin

fyf^^(l rtffattrts cd) @taFe jTott, fom clltit xvarit

«f erFebijIoparna mif;brut'rttt till riFets fortcrf,

fPnlle i grunt netrifxt)rts. tTTot iC)rttitlarnrt jTulle

l)tvciv od) en xcava fårtig att vr>it forjtö uppbåt
ivåga lif cd) blöt. 9)?entvit)ften anu få fovbittvab cd)

fcanifiotte få l)arba od) t)otanbc orb, att ingen af alla

Sliollené nåni^aranbe roannec UHigabe \a%([ ett enba orb

tiU l)ané forfivac, ellec unbanbrai^t fig att beltaga i

l)an5 bom. dO^cn bå ben flugc bijfop Spani S5i-ajf uti

Sinfoping fPuUe fatta bet flora iravftgiUet ivib fftt namn,
labe l)an oformdrft berunber en titen febel, på l)aMlf'en l)an

ffctfivit be orben: t>Ht(t gor jag nött od) txvungen,

S:rolIcn rejlc från rifébagen tidbafa till ©tafet,

men l)ané tjenarc od) aut)dni]are^ fem fntftabe for att

ån mera uppreta folfet, tanngabe boncm att fnart

uppgifaa betfamma. £!å han nebforbeö berifrån till

©»renjfa lagret, a^ac bet enbafJ meb mcba, ©turen
formåbbe råbba l)onom unban bet uppretabe folfet,

fom i fin förbittring aille morba ben forljatabe lanbé=

forråbaren. ^an mållc meb en bogtiblici cb nffaga

fig erfebiffopéembetet, fatte» i 5Cejleråé flofter, l)aiar-

ifrån l)an ytterligare måflc ffrifaa till Upfala bom^
fapitel, befråfta fin affagelfe, od) beb)a bem roålja en

m) etfcbif!op. .^fnbtcligen crl)6ll t)an tillåtelfe att fa=
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ra f)cm titl fin fab?cS fgenbom, (5!f)otm, orf) bcc fc^

ban fccblifrea. ^abant fliit ficf t)ecc ©uflaf SlroUcS

|!ott()et ben gånqen, od) befannabcé fåtunba bet gam;

la orbfpråfet, att t^ogmoö går fot fcU. 9)?fn bet

(lacfa ©tåfeté flott blcf af ben focbittrabe allmogen

flcart tt»ib bcf ofitjerlemnanbe uppbranbt od) nebrtfwet.

UJdnge fågoé be öbéliga lemningarne beraf på ben lilla

holme, fom ligget tvib '2Clmarefld!ébco. 5^u l)ac ttben

reban ofwerbragit bem meb mofa od) muUj gronffan;

be loftcdb t)afn)a åfivecallt ffjuttt upp bccutuc od) om--

gifrea od) betdcfa hela t)olmen, fa att tvanbcaren nu

mera fnappt fan igenfinna några fpår af ben tvdlbiga

od) bergfajla borg, ber ©njerigcsl fotbom få ofnjcrmägi

tiga crfebijfopac f)err|fat.

4 ^ap.

<©m Uti&iiAn ^n^ånm unflUom»

5Bi måftc nu meb tt»år beråttelfe roifa något tlU;

bafa for att funna förtälja något om txn ofta omta^

labc fonung Äriftianö ungbom.

9?eban af ftn faber, fonung So^an, ijahe l)an ett

ftrårt Ipnnc att årftva, tp benne tt)ar ofta unbet be

febnare åren befpnnerlig till mobé, ja f!unbom aUbe=

ieé urftnnig. £)m Ärijlianå fobelfc beråttabc6 0(ffå

unberliga ting j att t)an nemligen fom till ivcrlben meb
^anben bdrbt fnuten od) fi)Ub meb blob, oc^ flere bt).

lifa fagner. £)å amman en gång «ar ute, fom fo;

nungenS apa od) tog bm fpdba prinfen, bar l)onom

förf! ^ogft upp på flottétafet od) feban tillbafa offa:

bab neb igen. Unber l)ela fin barnbom reifabe i)an

itt t)årbt ed) grpmt finnelag. .honung So^an betala^

be i bcrjan for l)onom l)oé ipang bofbinbare, en an;

febb borgeréman i f^aben, att prinfen j?uUe bo od) ata

ber, meban en lårb fanif alla bågar gicf bit od) un;
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unbemnfabc l)onom; men i^ané bcfbinbarc od) be^ f)Us

ftru blcfivo [natt Ubäna unb ben elaffl go^en od) temna*

be t)oncm ifrån [ig. 5pau ffuUe nu babc bo cd) åta

t)Oé fnnifen ; bcnne funbe lifiviU mcb alla fina fcr:

maningar od) t)åi-ba beflraffningau albrig få prinfen

till Ipbnab od) fcrj^ånb. 3 fpnnerbct »rifabe ^riflian

en beftdnbig åt)åga att flättra cmfring på be bogfta

taf, murac od) fåbant. Äanifen n-^arnabe l)onom,

fviganbe, att ten t?6gt will irlifxva, fallev tjupafl

neö. ?0?en itriftian ftrarabe, att låga |tdUen pas--

fa blott for låga menuiftov; I)6ga åtei* for &c

ijoga. Jlanifcn Ulraffabe l)onom ^åcbt; men få fnart

i)an xcat ute, bocjabe Äriflian fitt fldttranbe fom focs

ut. Äanifen tovbeä flutligen ej lemna l)onom enfam

bemma, utan tog bonom meb fig i fi;vfan, ottefång

od) aftonfång, od) låt prinfen ber flå blanb be anbra

barnen, fom en forgope. £)etta funbe fonung 3ob«n
ingalunba liba, utan inforfFref en funnig 5^nfE man,

måffer Äonrab. "iif bcnne lårbe priné Äriftian ivdl

mpcfet, få att l)an funbe forftå od) jfrifn?a fitt Satin,

l)n?ilfet icfe tvär n?anligt ben tibcn; men l)an reifabe

ingen l)åg for jlubier, od) når ban btef något åibrc,

brtjbbe l)an fig foga om måfter Äonrab, utan lefbc efj

ter egen lujt od) båjelfe, t)n3ilfen icfe n?ar gob. Sj^ån:

ga n)oro ocffå, fom gcrna beltogo meb ben blifiranbe

fonungen uti l)ané utfivåfningar, forforbe ^onom till

flera od) t)iclpte l)onom att bolja bem, for att bertgc;

nom fomma i Ijané gunft od) braga nptta beraf. X)iU

ta ftallbrobralag mutabc jlottct^ porianiftare, få att

be fingo trara ute ofta l)e(a nätterna igenom. £>å

fttjårmabc be omfring ofwerallt i flaben, intrångbe l)åc

od) ber i l)ufen od) f6re{)abc många båbe njåtbfamma,

låttfinniga od) löjliga upptåg; men mefl uppel)6llo tt

fig på fåbana flållen, ber bet båjia njin oc^ be båglis

gajlc qreinnor funnoé, forbrifreanbe ber tiben meb
l)n?ariel)anba utfivåfningar od) oreåfcn. Utaf betta upp;

fom i flaben mpcfet onbt tal om prinfen. ©lutligen

trångbc in åfnjen tlU fonung Sol)anS oron. ^an
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fallabc juufcc Ädftian tiU ffg orf) gaf t^onom fParpa

forcbraclfec od) allnoarfamma formaningar, famt tut-

Mbe t)onom fa cftertn)cEli9t mel) piffan, att .Srijlian

måfte på fnå bebja fiu fabcr om förlåte! fe od) utlof=

\va tttt atbrig mera fabant foretaga. Äonung ^o^aii

litabe bocf icfe m»cfet t)rparten pa b(^a löften eller på

pring Ärtftian, utan trobbe alltib, att i)an jfuUc bliftva

en ela! od) ivarnartig mennijfa.

Unber be f)åftiga tivijlerna mellan fonung So-
lman od) gamle ^crr Cten, föll benne febnarc på bet

råbet att upproåcfa oroligbeter i 5lorrige mot ben fcr;

ra. 2^etta gicf ocffå lätt nog, ti) ben 9iorrffa abeln,

fom mar f6rtn)d"t af £)anffarna, afunbabeå ben ^wtn-
ffa abelnS fril)et od) anfeenbe ;'amt locfabeé af 'Bwen-

ffarna» framgång. 23et utbrap: fålunba ett allwar:

famt uppror. £)å fficfabe 3ot)an bit priné Äviftian,

fom nu roar en tjugu årå pngling, på bet att i)an

jtulle få någon fp^elfattning for fttt t)*ifttga od) oro=

liga Ipnnc, od) tillifa bampa befa rorelfer. Äriflian

gjorbe betta, bel6 mcb roålb belé meb tifl, od) förfor

berwib mcb båbe forftanb od) raf!l)et, men tillifa meb

få mpden grpmbet, att t)an till florrc belcn utrotabc

l^ela ben mågtigare OiorrfPa abeln. 9?ågra få fommo
unban od) bera3 affomlingar lefbe obemdrfta fom bon--

ber inne uti lanbet; lifiviU bibel)6llo be alltib fin l)6ga

borb i fdrt minne, od> dnnu i benna bag får man
unberftuubom uti be jlora bonbjlugorna blanb Olorrjfa

fjellen fe bonbenå t)ela fldgtregifter, bdrlebt dnba från

SDlof ben ^elige od) ^aralb 5pårfager, influcet på be

breba bjelfavna. — iDet.roar jemnrodl unber benna ti;

ben, fom Ärijlian företog bet gn)mma frige tåget uti

©roerige, fom wi rcban förut fib. 218 omtalat 5 od)

Ijabe t)an genom allt betta utfpribt flor rdbbl)åga od)

fruftan for ftg ofwcr ()ela norben.

Unber ben tibcn, fom prinå ^riflian wat i dlom-

ge, lefbc uti S3crgen ?n qivinna af låg oc^ ringa borb^
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tha od) forafttiga feber, men ett lifligt, brifligt odf) ds

tegirigt finne. Jpenncå namn wav] ^H}hnt, orf) t)en;

neö fäberneélanb .^cKanb, t)n)areft Ijon wcixit fcuft=

mftnglcvffa, i S^^orrige b(ef ^on frogevfra. .^on {)abe

fcrt meb fig fin bottcr, ^pivifa, l)nnlfen af aila be:

ffrefé få utmarft jfon cd) intaganbe, att l)enneé life

C) fanné uti t)ela notben odt ingen funbc fe l)ennc

utan att blifn-a på bet l)6gjla intagen, .^on t)abe

dfivcn ett milbt, cmt od) gobt f)ierta, l)enne3 fcbec

tt)Ovo rena cd) benneS rpfte obefldcfabt i bela ftaten.

©vfebifPcp Sinilfcnbcrf i Sronbbjem/ {)n?ilfen tillifa

tvau pnnå Srtlliané fanéier, fag od) talahe en gång

meb l)cnne på gatan od) blcf allbeleä ^dnrpcft af b^n-

neé bet)ag ^an beffrcf bem meb få luvcfen fcttjué;

ning for priné ^riftian, att benne bag od) natt enbafl

tånfte på ben f?6na .^olldnbflPan, (Slutligen beflot

()an att fara ben (ånga od) farliga trdgen från ^d;
fliania till SSergen, enfom for att få fe benna lanbå=

funniga ffonbet. dn bal tillftdUbeö fanima afton 5 cd)

alla ftiibené fruntimmer bleftvo bjubna bit. JUiftian

btcf j^rart l)anrr)cft af ©pnnfaé fFonbet. Ser att ej

förräba ffg banfabc i)<\n forfi meb bet fruntimmer,

fom fatt brebitib 2)i)n?ifa, od) anbra banfcn meb l)eni

ne; men betta fifla fbrni)abe ban flera gångtr på af=

tonen, få att alla flarligen fågo, i)trab ban i början

nnlle få noga bölja. Sfcan betta ogonbiicf nmr ban

for eroigt fdffab n^ib benne. ^on od) @igbrit måjle

följa efter b^nom till .Srifliania, ber l)an åt bem lat

uppbygga ett praftigt l)ué, od) gaf bem från fitt flott

mi)rfen bctjening od) allt, l)tvab be onfBabe; cd) ben

annar'5 få bårba od) oböjliga Ärijiian funbe Idtreligen

af ben jTona £)i)nnfa od) ben fluga (gigbrit Icbag,

^reart be n:>ille. golfet, fem reban förut bi^be trott

©igbrit ivara en elaf troUparfa, påftob, att bon genom
en fdrlefébrpcf bcibc forl)dj;at Ärij^ian od; bunbit t)onom

för alltib tvib £)i)n)ifa.
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5 ^ap.

<©m l^tiötiait t!Ln^&nnQ ttQninq.

5öib rpftct cm priné itcijiianå beflutfam^et odj

^Scb()et bcrjabc DanjTa rabet trecfa om be ffuUc iräs

ga taga l)onom till fonuncj', t\) be fcuftabc mpcfet,

att l)an ffulle Mifiva en jlrang od) fjclfrabig l)crre famt

injfcanfa bcraS magt ocl) anfeenbe. 9^i1|lan uti i)ela

(Suropa mafte fommgarna på ben tiben trib fin l)i;ll=

ning unbeilTnfiva en fonungaforfafran ellcc fa fallab

l;önt)fafi:ning, l)TOaruti vaDets, ben t)6grc abelné od)

prefterfFapeté f6cetcabcöi-åtti9l)ctec befi\iftabc'5 od) ofta

nog uttribgabes, fa att fonungcné magt wav fa gobt

fom ingen} alt rifcbom od) allt anfeenbe bopabeå l)o5

be l)6ga ()errarna od) pceftecua, od) bonberna luoro cn^

baf! be forra6 flafan^r. <Bh \x>at od*få fortialtanbet i

£)anmai-f,'; vabet fcuftabc lifiv>at, att Äciflian ffulle

göra flut bevpå. ?D?en be fifiia åren, fonung 3ot)an

lefbe, njar prinå Äriftian nere i £)anmarf, fiatlbe fig

ganffa flilla oå) obmjuft famt helt focånbrab tilt fin;

neé; fa att be bebragna råbé^ecrarna ivib 3o^an§ bob

1513 tfalbc Äcijlian tilt i)ani cftertrabarej od) benne

unberffrcf, utan ringajlc imvanbning, ben l)årba {)anb-'

fäjlning, fom forelabeå l)onom.

:5 början utaf ftn regering ttifabe Äriflian intet

af bet grpmma od) bnrba Ipnnc, t)jt>ilfet man fd mpc;

fet f)abe fruftatj tnjdrtom iribtog ^an många goba ed)

npttiga forfattningar j tp ()an ivar en flof od) briftig

t)crre, få långe l)an formåbbc tpgla fin grpm!)ct od)

t)åftighet. 3 U» fi^H tånfte t)an ibeligen på, bucu

^an ffulle brpta råbetä od) be l)6ga l)errarna§ magt.

öfter flera anbra fonungarS e);empel på bcnnn tiben

fo!tc l)an trinna bctta anbamål berigenom, att f)an låttabe

cd) forbåttrabe be fortrpcfta bonberna^ titipnb, oc^
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wann fStunba beraé farlef j famt bcrigcnom, att l)att

uppl)je(ptc borgrarnc od) l)anbcté)lånt>et utut becaé bjue

pa forfaUj od), t»å 2uttcc borjabe fin lefocmatton,

foftc l)an infora benna xwja t.ua, för att beciijenom

fro§a nftvcn prcjiernaé alKfor flora niacjt. i^aricienom

retabe t)an mct fig pa en gång ben migitig^^ abcln,

be rifa Jöanfeftabccna, fem fcrut agt alPJiorben^ t)an;

bel, od) bet nu naftan all'om5.gtiga fatoliTa prejlcrffa:

pct. 5ngen iva,>]abe lihvat fatta fig enict l)onom, tt)

i)an gicf till trdga mcb lifa mpcfen f[ofl)et fom fraft.

^an tiicfteé fålunba blifira en båbc gob od) förträfflig

fonung; men bå i)an fonteé arbeta for fitt folB od)

rif'et5 n?al, arbetabe l)an enball for ett omattligt l)crrs

ffavebegar od) fin egen arelnj^nab. 3 bjupet af i)ané

I)ierta bobbe en onb od) forwinb fjvU, {)ivilfen ej gjor^

be någon j?ilnab mellan fivcf od) rebligt)et, ratt od)

orätt, bi;gb od) (aft; men ånnu till någon tib formils

brabcé od) ti[lbafaf)6noé bepa onba bojelfer af t)an5

jrarma od) innerliga fdrlef till ben ffona £)i)anfa.

^å fnart nemligen Äriftian blifivit Fonung i

£)anmarf, lat t)an ftract nebbåmta ^^igbrit od) Dps
ixnfa från 5^orrige till Jl6penl)amn, od) fortfatte ber;

ftdbeé (itt umgänge meb bepa qrcinnor. 56r att j^år^

fa fin magt, gifte l)an fig udl 1515 meb 3fi^t^<'ll>'''/ fp*

fter till ben bå få wdlbiga fejfar Äarl ben fimte, od)

ffuUe meb l)enne få ben ftora fumman af 300,000
gnllen i brubfPatt. 9^dr giftermålet beiHöté, måfte »»dt

ocffå be 2)anf!a herrarna lofiva på Äriiliané »r>dgnar,

rttt t)an ft'ulle ffilja I)i)roifa från fig. iU^en betta oaf^

tabt, od) eburu Sf^^bella fielf »var af en ftcr od) fdllfpnt

fF6nl)et, af ett milbt od) dbelt finnelag, få bel)cll lihvai

Äriftian qtvar fin Sptti^i lifafom förut, till fin unga
brottning^ ffpmf od) till råbetS od) ijela rifeté forargelfe.

^len år 1517 bog ^ptvifa t)e[t l)aftigt, od), få-

fom man fabe, af gift j be flefte ttctie genom råbctS

aubra åter genom Sorbern S)fei tilljidUning £)iupt

iDcl. II. 11
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fmartabcé Äcij^ian oftrcr forluftcn af ftn dljfabe, oå)

meb bcnna forg upptdnbe fi^ t)oé ^onom ett tdaanbc

begdr att ^dmnaS l)enneé böb. ^ané forbna grpm^et

od^ irilbfinnt^ct upptrafnabc a npo, oc^ ingen formåb:

bt nu mera tlpra eller ftilla l)onoin. ^ang n)rcbc

itiånbe ft.q forll emot l)errr Sorbern ^pe. £)ennc rcac

en jlorattab, förnam, jfon och mpcfet anfebb man,

ofroab uti alla ben tibené ibrottec famt l)ofanbéman

på ^openl)amné flott, .^an ^abe \x\mt allbeleé f6r=

tjufab ofwer 2!)i)tt>ifa6 ffon^ct, ocl) bet fabeå o(ffd, att

l)on gpnnat ^onom mpdet. 3(f bcnna orfaf tvär Äri=

^ian l)onom ftdnbigt gramfe, od) anflagabe l)onom nu

for famma faf, fåfom ben ber befmittat 'J^vifiiane

Fotiungelivja fång. Oiåbct [tvarabe, att Oföbella

od) ide iCiyxvi^a xvav Tsvifiicine gemål; od) be^--

utom funöc ingenting ^err Xorbern bexviföe

ocf> l)Cin fåluuta till intet flraff tomös. •Den ras

fante fonungen an-cbgabe5 högeligen l)år6fa^ec. (Dm,
fabe l)an, l)an fjelf I?öft få många vvönnev i va:

öet, fom ^etrr "Lovhevn flågtingcr, få tjö&c tröl

öomen blifwit önnorlunöa. tTTen, firor l)an,

om oiffå l)evv Cotbern (D)re t?at>e en t?al6 få

tjoc£ fom en o]L*e, få ffulle l)an liHöfullt mifla
ten. 5pan Idt nu infora frdn lanbet tolf bonber, jldll=

be bem inom en fpetégåtb, fcrbe bit ^err Sorbern od)

fornpabe anflagelfen. 55onberna funbe å ena ftban ej

infe l)err Slorberné brottfIigl)ct, men å ben anbra in:

fågo te alltför voal fonungené n?rebe od) fin egen fara.

3 ångilen fdllbe be bet utflag, att icCe t)e, utan Xor--

bcrns gerningöv, tom^c t^onom. [,2)etta utjTag njar

for ben blobtorjlige .^riftian tillrdcfligt. .^err Sorberné

fCngtingar fajlabc ftg meb tårar od) böner fndbojanbe

for bnungené fötter. £)et trär f6rgdftt»eé. .^ela abclé=

jtånbet unbertecfnabc od) infdnbc en j?rift, ^tvari be

båbo om nåb for ben oiwcflige. ©et n^ar forgdfireé.

£)cn påfliga legaten ^(rctmbolbué od) ^cla råbet labe

fig ut for ^onom. 25et tvär forgdftveé. £)e dblajle

cd) forndmjia qirinnorna i flabcn, anforba af fjelftra
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brottningen
,
gingo jluttigm i en bogtiblig ocf) tocanbe

procefton upp till Äciftian cd) båbo fndbojcinbc om
nab cd) forffoning. £)ct voat allt forgdfireé. Dagen
berpå bicf ben olncflige utan miffunbfam^ct l)alél)U9i

gen.

5ran benna tib oftrerlcmnabc Äriftian ftg allt

mer at fin gn)mt)et oå) fina ivilba bojetfcr. Jpan jtpr*

beé forndmligaft af (Stgbtit, l)witfen, efter £)iwifaé

bob, fiif dnnu mera inflptanbe hoé !onungen. 3ngcn=
ting afgjotbeé, utan att l)on blef l)6rb, od) l)enne5

mening blef iranligtwiå ben gdllanbe. ipon trambrog

flera af ringare fianb i fonungené nnnejf, i fpnncrl)et

gpnnabe l)on mncfct 2}ibri6 ®lagt)of, en ^olldnbare

fom förut tt)arit barberaregefdU od) roar l^enneé fidgs

ting. Sen boga abeln äter od) råbet batabc f)on

bittert, od) fofte på allt fatt forobmjufa bem. £)fta

fåg man rointertibcn en mi;cfenl)ct af l)errar od) foi

nungené l)6gf!a cmbetémdn fla utanfot ©igbrité bu5

od) rodnta på fonungcn, od) ingen unberftob ftg trdba

inom heuneé portar od) ber fofa ffpgb, ei)uru be tr>6-

ro genomblotta af regn, eller måfte flappa hdnberna

famman od) jlampa meb fötterna for att ej ftetna af
folb. SDicb fabana rdbgifroarc od) fitt eget ftnnelag

utmdrfte ftg Ärt|lian nu allt merf od) mer for gri)m' •

bet. ^rfebijfop 5öalfenborf, fom forbom gjort åti-

flian forjl uppmdrffam på Di)n)ifa6 fBonbet, l)abc fe^

ban' ivd^^at göra bonom alhuarfamma foreftdllningar

om att fdnba bort Sptvnfa efter fitt giftermål meb
Sfabella. Data funbe Sigbrit a brig forlåta honom.
^an forfoljbcé od) forordttabeé på allt fdtt af fonun=

gené fogbar, få att i)cin flutligcn måfte rt)mma lanbct

od) bog i nob od) fattigbom i Ovom. — j^rijlian be?

gdrbe S3orn^olm från innM erfebijfopéftol; erfebiffor

pen ncfabc od) gtif ^dlbrc i flojlec. Ärijlian fa|labe

bå alla bombfcrarna i ttt ftinfanbe fdngelfe od)

troang bem få att aftrdba, icfe enball Sornl)olm,
utan miKfet mer af erfebifJopéftolené tilll)6rigl)cter. —
^an anflagabc ben mdgtige Änut Änutpon från 9?ors
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rige fctrabcn. £)enne frifdnbcS nf babe O^orrfTa oå^

£)an|fa våbct; men j?rifrian idt, fabant oaFtabt, bale^-

^ugi^a ()oncm ocb fico; alla ()an§ cicbé unber fi^.
—

Sen 2)antlEa abUni^cn SOfo^cné ScmtSon anflagabcä

for att Ijafira banbtcrat fina bonbcc fcr baibt. Jpccc

SKogenS tvär tr>al reban bcb, mm jtriftian låt utan

bom od) ranfafning uppgrafiva ben boba froppcn ocf)

^dnga ben i en gatge, be anbra abetiga herrarna till

ifrdc! od) ncfa. — (Sd fcamrafabc ()an i \m ivilbbet.

3innu uppeb6U§ ban rodl någon tib nf bet Idgre fcU

fets Duneft, ti; bc^a, dfiten på fin \itci cbillige, glåtbe

ftg åt fina afunbabe forrrpcfareé cfarb, afn^en fajl hen

ivar crdttroié. ?[Rcn cc!få bcrad bift^-ii''i tvdnbeS fa

fmåningom från ben blobtcrftiga tyrannen} od) tntciii

fniftan cd) bdfiran fcr b^iné b^^in^nb l)6tl bit uppretabc

od) fccoldmpabe felset ånnu i tpgeln.

6 ^ap.

Äonung Ärifrian dmnabc ingalunba uppgifira be

•önjpråf på ©tvcrigcS fröna, fem ban drft af fin far,

cd) bicf icie nebflagcn gcncm ftribcn ivib Sufivendé

od) ben olpcfliga utgången af fälttågen 1517. ^n
dmnabc bian fjclf göra bet bättre od) fem 1518 irib

^ingfttiben raeb en flotta till @tocfl)cImtsffdren. ^at
od) ber giorbc l)an lanbftigningar od) plnnbrabe, men
blef alleftdbcé tillbafaflagen. :}|nbtcligen förbe ban be-

la fin frigäbdr i lanb på <ScbcrmaIm, upprdttabe ber

ett bcfdftabt Idgcr od) bcrjabc att bcf^juta ftaben cd)

bet fobta tornet, ncmligen bet ivib ^crntorget. ,^dr;

meb fiinbe i)an lihrdl ingenting uträtta mot ®roen-

ffarna, utan fid fjelf ganffa många af fitt folf båbc

boba cö:^ fårabe. S;^an erl)cU cmeblertib unberrdttelfe,

att l)crr <gten jemnte en ftor bop frigéfolf fom tå;

ganbc mot t)onom uti ©obcrmanlanb. Äonung Äri;
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fHati beflot ih att t)å[brc forfofa fin lr)da uti ett öppet

fältfiaq, drt att låta [ig inncftanciaS mellan ©tuceng

h-ti^ét)ai- od) ftaben, od) tåo^aii berfcre i:r fitt lagcu ben

förre till m6tc6. S3aba l)drarna flotte mot t)iraranbra

irib Srdnnfprfa. •DanfFarna åmnabc ben 23 3uli tu

bivit cm mcrinoncn cfirerrajTa (iivcnffarnaj men bepa

formdrfte bcraé uppfat cd) mottogo bcm ganffa fcaf=

tigt, fa att bet flra;;t fem till liflij^t od) ^ax^t l)anb9e;

niving bem emellan, ^a (^trcnjTavnaä fiba bar bcw

tappre (Suftaf5Bafa l)ufirubbanerct od) l)err i^ten fjelf

anfcrbe od) uppmuntrabe fitt fclt. (Slutligen måfte

l5aiifFarna gripa till flnftcn. <gom[iga af bem bleftvo

betirib fittanbc uti ett moraé od) togoå till fvånga, od)

många follo for be forfoljanbe ©irenffarnaé ixjapcn.

.^Iriftian brog fig titlbafa inom fitt lager, åmnanbe

fortfdtta <Sto(fl)olmé beftormning; men l)err ©ten tås

c^atQ fom fegenrinnare in beruti. Ä)an gjorbe feban

berifrån bet ena utfallet efter bet anbra od) tiUfogabe

alitib fonung JlriUian någon ^ci\>a od) forlufl. (Jmeb;

tertib borjabe fommarn liba till flut; inga anbdngare

tuifabe fig fcr fonungen i lanbet; bané eget folf for;

minffabeä få fmaningom; maten borjabe trrta, od)

ingenting funbe mot <Stoc!()0'm utrdttaé. (Sa bejXot

Äriftian att fegla ^em igen. S^an bröt upp från fitt

fdger for att braga till fina ffepp, men t)err Sten,

fom mdrfte tané uppfat, gjorbe meb all magt ett l)df:

tiat utfall ur >Stod"l)olm efter be ivifanbe 2!)anff'arna.

^efaé återtåg forroanblabeé bå till en brufanbc flpft»

^e fprungo éftrer bujYar oå) gdrbeégårbar unban titt

fina ffepp } men ide alla formabbe fomma bit. ^åtu
ga blefrco f.agna unber flpftenj anbra jagabe» af (Snien=

ffarna i fjén od) brunfnabe berj od) trei)unbrabe togoé

till fånga od) forbeé af t)err ©ten i fegertåg tillbafa

in i ©todl)clm. Jtrifltan betatabe ftrart lofen for bcm,

crbolt bem tiUbafa på fina f?epp, od) idngtabc nu efi

ter ingenting t)6gre dn att fomma l)em igen ifrån ben;

na olpdliga farb.
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Wlm ännu trdntabe ()cnom firårarc motciatigar.

(5n ftarE cd) it)dcbig motannb {)tnbrabe l)onom att

femma uc f!iircn, f)ané munfcrrabcc tvoro rcban flutj

cd) ()un9ccn begprttc infinna ftg på ()an5 flotta. S^an

gjorbc en oformobab lanbftigntng, trangbi.' ånba fram

tiU Upfala, brdnbe flaben od) fringligganbc bpat cd)

brog mcb bet rof, fom t)an funbe få, t)afti.i}t tillbafa

till ffeppen. 5)?cn betta irar otiUcddlicit for få mån;

ga od) blef fnact foctarbt. Söinben uhic l)onom iT:åb=

fe emot; fnart felabeé återigen mat cd) ^ané fcrtnnf-

labe tjcnare borjabc flp från boncm ed) 6fu'evgå tiU

I)err (Sten. S)å tog ()an fin tillflpft tid lift. Jpan

fante fvcbéunberhanblare till herr <BUn, od) forfåfrottte,

ött lyan xvove favtig att iTuta en fafi cd) exrig

fret) od) föfUFning mellan båöa rifena och be--

gårt'e «:erfofe ett ftilleflånb, famt att t?evr Sten
xrille t^omntrt till fömt^ls met) t>onom på flottan.

— £)en dbclmebige l)err ©ten hcrbe befa aiUntb meb

gldbjej Ijan 6nj?abe ingenting l)6gre dn att funna f6r=

ffaffa folfet frcb ed) ro. .^an begagnabc fig ej af

Äriftiané olwcfa till att allbeleé forjlora honom, utan

tdnfte i fin rena cå) ftorfinta fjdt att meb dbelmob

od) gobl)et »rinna fin fienbe. Spän jfdnfte l)enom ber:

fere bet begdrba flilleftånbet, ed) fem han trdl fdnbc

ben flora hungcréncb, fem ranffarna lebe, få tdt l)an

fora till bem freatur od) allel)anba munforrab, få att

be återigen ftngo allt, l)irab be bel)6fbe. ^an trille

dfrcen refa ut på flottan till oet begdrba famtalet meb

Äriflian, men hane n?dnner ed) råbet fattc fig bere=

mot, fcrefldllanbe honom, huru foga btt wac att lita

på fonung Ärifliané löften. Den oppcnl))ertige, rebs

lige ^err eten funbe lifwdl icfe férmaé att fdtta tro

till en fåban låghet, utan fortfor att UMlja rcfa. De
forflarabe råbet, att, i I?ånt>elfe lynv Qten foce

till "Sviiiian, få anmat-e ^e ftvaj:t wålja ftg en

ny riFsforeftån^ave, ty t>e xvovo fåfva om att

alt>tig få tjetv Sten mera tillbafö ut fonun--

gens Ipån^ev. ^dranb befinnabe l)an fig cäj ftanna;



247

be qwav t ®tocft)o(m. jfonung Äriflian ccbiob ftg nu
att i be§ ftiillc fjclf fomma till t)err @ten, om ()an

finge fev ©wcnfPa I)errai: fom gi^Ian till no, pa flottan.

£)etta forflai] blef antaget. ®ej; ©reenffa dblingac er^

bjobo ftg fjetfmant, b^aribtanb rcoro .^cmming (53abb,

©uft^if (Snf^cn 5Cafa, (5rif 9?t}ning cd) i!acé (Sicigcs;

fon ^parrc. 5?ågra •Danffa ^errac ffullc åfwen [em»

naé tiUbafa till (gtocf^olm, cd) bet trac cfroecenéfom=

met, att utivevlingcn af hc^a gifUin ffulle jfe trib

.Äungébamn, en ubte utanför Slorfbuéubbcn. (5meb=

lectib biibe tvinben aninbt fig od) meb ii;)inben afwen
fonung ^riftiané finne. CO^unföcfåb t)abe ban fått

af bert @ten tillcdcEligt, tvinben wat gpnnanbe, cd)

intet binbrabe t)i"iné aterrefa. SWcn icfe nog bermeb,

ott b^in få trolclil: afbrot be borjabe frebéunberbanb=

Ungarna. Spän bcf»rarabe l)err <£teng åbcUncb cd)

fcrtroenbe mcb ett ånnu nebrigare bebrageri. Spän fan;

be nem(. en båt, bercårab meb 100 man, till Äungé^

l)amn, ber ben labc fig gomb bafcm ubbcn eller några

af be fmå oarna. @om nu ben (Sn)enf?a båten fom
bit, for att i all frebligl)ct n^cpla giflan, robbe bett

SianfFa båten fram, bemågtigabc fig be (SironfPa l}er;

rårna, od) ftprbe meb bem till 2}anfra flottan, ber be

ftrajit blefiro fångélabe. ©fter betta nibingéiverf l)i6;

fabe fonung jiriftian glab fina feget cd) refle tillbafa

till 2!!)anmarf'. 9(U wat l)ané nob förbi, nu nnlle l)att

ej mer l)6ra talaå om ben freb, l)an förut få atigfligt

begårbe. ipan befallte fin amiral, Seiueriii ?Rcrrbt;,

att ofn^erallt l)åria på be (SivcnfFa fufierna, cd) friget

meb alla be^ rnéliga foljbec uppblo^abe återigen mellan

be otpcfliga folfen.

7 ^ap»

<Dm aiUtQUvåmavtn ^rcimticlliuö.

SBib benna tiben voat bet, fom påfwarnc btcfroo
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[om orcjajl fitt aflaté!r^mcri. 2)c p5|!obO; att l( 90;

ta trcrf orf) gcrnitigar, fem ett t)e(9on gjort, utcftrer

()trab fom bct)6fbeé for att blifira falig, »roro nUa påfs

ttjens tillborigtict, och han funbe efter fitt bet)ag an=

trdnba bcm. ^ax fåtebeé någon l)abe fort en onb cd)

elaf roanbcl, få funbe t)an, fabc be, af påftren fopa

fåbana goba »ver! ocf) gerningar och genom bcm dnba

blifnni fa(ig. ^an crt)cll bå från poftvcn eller te^ oni:

bub ett få falKibt aflotöbref, fom (pbbe fålimba: 3^3
lofer t»ig fcrfl fråit 0II Jryt^ans t\å\)ft, fom t)ti

Fött hafwa fortjent; fe^c:n ftåit alla )ynt)ev od)

fotrfeelfer, fem t>ti l)ittille fen ty^fwa begått,

ct>uru flofft &e vvcra må, cd) tillgtfirer &ig cllt

t)et \ivaff, öii fortjent att li^a i l^iksel&en for

t)ina f)7nt>cr. 3ag gor tig åter telaFtig i F)?r-'

Fans faFramenter, fatter öig i famma otTyltig^

fjetetillftånt», fom tu war flra^t efter topet, fa

att {?elftretet6 pc>i'tar fPola trarta for tig till-

flutne, om tw tor, cd) par ati fets torr jlå tig

öppen, 0. f. \\\ Tfta fålbeé tiU od) nicb aflat fot

aUa framtiba fpnber, od) en garfanbe roftvare morbabe

en gånu od) plunbrabe jirart ben munf, af ^tt>ilfen

l)an npf fcrut fcpt en faban aflat, forfn^ararbe fig

bcrfore meb ben intvdnbning, att hane brott n:ar ho=

nom reban fcrut förlåtet. £)et råa od) ofunniga foU
fec trobbe emeblertib, hivab påfu^en fagt, od) wav bcr=

före hc^aft begärligt efter benna afiat. ipéga od) låga^

fattiga od) rifa, alla fopte, få mi)d^et be fcrmåtbe, ti)Cs

fanbe fig ej funna betala fin fjdlé faligbct for bprt.

^åfn^arna åter, fom af flcferi, praftlpftrab eller girig:

l)et ftdnMgt behofbe mpcfet penningar, begagnabe bens

na folfetå nnbfFepelfc på bet jFamligajle. 3 början

l)oM aflaten bi)r, få att blott be rifa funbe på betta

fdtt bliftva faliga; men be fr åla aflatéfrdmarna nebs

fatte feban bc^ priå efter ht^aré cd) ené formegenhet,

få att be jfullc få plunbra dfuicn bet fattigare folfet

od) funna ITrapa tiUfammané få mpcfet mera pennin^

%nt, 0(^ albrig bUf bet put på ben ffatt af goba tt^erf.
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fom ben belicje fabren å^hi. JKebari fornt ()abe fåbo*

ra aflatéframare iravit t (^tverigc cd) berifvån utfört

flora fummor pen-ingar. Utom bctta broi;\ pafivcn

genom ^cteré^pcntungcn, genom lofen fir biffoparnaS

fuUmagter, genom annaterna cd) mangfallbiga anbva

pal)itt, ofantligt mpcfet gulb od) filfit-er nr rifct. ^å
betta fdtt återtog febern meb Hit od) f.ngtiet be =

mdtliga rifebomar, fom CRerbcn unber fina forbna \vU

fingaré plnnbringétag meb ivalb rofroat tid fig bcrU

från. — SD?en be^a ffamlofa/ orimliga cd) ogubaftiga

aflatéframerter ivcro till jTutet be, fom fcranlebbe påf^

wemagtené fall od) fornebring.

T)m bå \tiaranbe påftvcn 2eo X roar en {)erre,

fom dlf?abe nejen od) praft mpcfet, men orbning od)

fparfaml)et foga. penningar iroro alltfå t)ané beftdn:

biga bebof. ipan fficfabe berfore fin legat ^Crctmbol-

bué for att fdlja a|lat uti 9?orben. 2)å benne fem

tiU 2)anmarf, måfte l)an ttU .^rijlian betala 1100

gnllen fcr rättigheten att få brifira fin banbel: lifn\U

fcfte dfnien .^iuiftian att meb flora loflen irinna lix-

cimbclbué for fitt parti, bab l)cnom göra fig a!l lijetp

uti ^Sivcrige, od) upptdcfte for l)onom alla fina bcmlt;

ga ftdmpiingar berlldbf'5. 2ircimbolbng borjabe oc!få

att arbeta for j^riftian uti ©irerigcj men l)err <Steu

té ture wi^te att fnart bringa l^onom på anbra tans

far. ^an mottog ben jlolta prelaten meb n:dnlig{)et

cd) cbmjufbet} han topte af honom aflat for flora pen;

nin^iefummor , od) be ofriga @»enffarna, l)cga od) lå=

ga, foljbe \:)ani epempel; l)tin ffdnfte honom beputom

ett helt borb af mafiiut filfn^cr, famt erbjob l)cnom flut;

ligen ben lebiga erfebifTop^ftolen i Upfala, l)n)ilfen ^fr--

cimbclbue, cm l)an få tinlle, funbe ffota genom en »i-

fariué cd) fjelf \Difla6 uti be fcbra cd) mitbare lan:

berna. 21'en dre= od) penningelpflne prelaten . fmicfrab

od) mutab af allt betta, funbe ej [dngrc tillfluta finrt

oaon fcr ©irenjTarnaå rattwifa faf. ^an omtalabc

for råbct oUt, bet han »vifte cm itriitiang |ldmplin=
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gar. ^\^ en {)ccreba9 uti 2{r6o.qa i 2)ecembcr 1518,

bå ©uftaf Scollc Dttevliactre affabc fig evfcbifFopéfio^

Un, blcf bela benncé pvccep af 2(ccimbclbué gillab od)

jiabfdflab. ^an jJrcf till pafiren, fccfa^arabc (given:

ffacr.a od) jiPot t)ela jfulben till ben oreba, fom ttmt,

pa ©ujiaf Svollc cé fonung Äctflian. S!}?en bctta allt

trav forgdfiveé. Äciftian l)abc re&an förut n^unnit påf-

tren på fin fiba. ^an irac ben i-nd9tii]e fcjfar Jlaclå

ftråger, od) berforc torbc^ ej paftren göra l)onom nå:

got emot, utan befrdftabc i allo ben bannlpéninci, fom
Äcij^ian genom fin erfebiffop låtit utfdiba mot (giverige.

2(rcimbolbi rcfa ftc! ett omfeligt \lut. ^an fan;

be fin brcber 2(ntonello meb en ftcr bel af be crl)åtl:

na ffatterna ncbat 9iom, men benne blef qunirballen

od) berofivab all fin rifebom i i^anmarf. ^riftian l)a=

iii neml. fcrnummtt aflat^^frdmarené bubbell)ct. Spän

Idt berforc fafttaga od) brdnfa en munf, fom for bef

rdfning falbe aflat pd ©ottlanb. ^CrcimbolbuS fjelf ut:

målabc l)an få illa i Oiom, att benne foU l)clt od)

t)ållet i påfu^en6 onåb. 2!illifa dmnabe l)an att fån:

ga od) grnmmeli^en ftraffa 2(rcimbolbu6 fjelf unber bcp

nerrefa. :l;^ennc ficS lifrodl nH'ta bet cå) fmog fig l)em:

ligen unban till ?i)bccf. £)erifrån foftc ban att uti

långa od) nnblpftiga brcf rdttfdrbiga ftg håhe i)Oé påf:

tren od) fonung ^liftian, men het Ipcfabeé ide. ^cin

måftc bitalci nt alla fina fJattcr for att frifopa fin

fångna brobcr od) flutabe få, plunbrab od) foraftai),,

bcnna fin rcfa.

8 ^ap.

<Dm Sten ^tutfö ööD.

Äonung Ärij^ian tvär dnnu ingalunba finnab aft

«ff!å från fina anfpråf på Sreerigej ber t)abe ban lif:

todt cftcrtrpdligen af fina båba fdlttåg erfarit, att
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till bc§ ccofranfce fotbraticé roiba jlcrrc ma^t, ån f)an

förut anavlnbt. ^an bocjabc nu od\a m utrufining,

fom mncfet oftrcctcåffabe alla be förra od) irar en af

be Itörfta, fom fnnncé pa ben tiben, od) åtgic! lieUi

aret 1519 till benfamma. ^å allt fått fofte ^an for;

f?ajfa ftg penningar l)drtill. Äejfar .<itarl måfie utbe;

tala ftora fummor pa hane gemalS brubffatt; 2(rcim=

bolbi aflatépenningar bleftro en it»ålfommen forcfning

bcrpå. 9?iHi trncfanbe ffattec labeg på båbe S^anmarf

od) 9?orrige; t)tvar od) en, få a\il lefman fom fler!,

jfullc neml. betala en tionbebel af all fin egenbom od)

af all fin infom|l, j>d) bertiU en fårffilb afgift fot

hrearje boiTapébjur, till od) mcb for l)6nå od) gdf.

(Samma ffatt, fom forbom unbcr SJJarcjarcta, fic! od-

få nu af folfct famma namn, neml. ^uitipel^atten.

S)Zi)det penningar erhöll l)an o(ffå berigenom, att han

trib rattegångar tillbombe fig emot lag od) gammal
»ana ftora penningcboter, famt ofta flcg unber ft^

alla ben anflagabeö egenbomar. ^(Itt betta anwdnbeå

till ruftningar mot 6werige. (^j nog meb, att l)art

uppbåbabe fdrnan af allt 2^anmarB od) £)?orrigeå

frigéfolf. Srån fin bunbéfortranbt, fonung grané i

granfrife, ficf han 2000 man fotfolf od) fep fanonec

unbec anforanbe af be Sré^e od) be la Skalle, ^ertig

Srebrif i ^olftcin fånbe l)onom en jlor jlara ^olfteina=

re ocl) ?!}?e(flenburgarc. (gjelf aårfaabe han 4000
Zv^ci fneftar, famt bcrtill flcrc troppar ^Preu^iffa od>

(Sfottj?d frigare. De flefta af tc^n n^oro tappra od)

n?ib frig irana ftribémdn. 2)eraé anförare n^oro frigå=

erfarna od) mncfet namnfunniga herrar uti ^ela (5uro=

pa, Se habc mh njtut om Äcii"tian5 ftora ruftning

ffpnbat till honom, for att uti betta fälttåg fofa dra,

Ipcfa od) rifebomar. Zfwen genom forbunb meb frdm^

manbe magtcr foBtc han ftdrfa fin faf; od) ^anfeftd=

berna måjle lofiva honom att på twå år ej göra någon

tiUforfel till ©trerigc. Sor att gifaa rtterligare fraft

od) tillifa ett jfen af rdttnnfa åt fitt fcretaganbe, idt

^an af päfreeu utnämna fig till ben,, fom jJuUc utforot
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btn bannlpéntng, I)tvi(ffn wat iitfdrbab mot (£(en

€ture cd) <5:acnfPa v?iv"rinqftt. Qn f,iban bantiln^»

ning inncboK, att, till ^c^ riFet blefvvc met) påft

wen f6rfona^t, iTulie ölla Fyrfor till|7utö6, ingen
gu&stjenfl tillåtas, ingen utom FlerFerna få l;6--

rö &en Ijufliga me^an; entafl barn finge t^o--

pae; men intet liF jor&ae, intet giftermål tillå--

tae, ingen t>oen&c trofias oå) voet>evqxvidca6 af
&c t)eliga faPramenten. ©jelfrua luften wore
oren cd) riFet en forbannelfe på jorden, ett nt=

Faftaöt rof att inFråftas, af l>wem fom t»et rcil-

(e. ^err <Stcn Sture ocb l)anå anbåni.]ace blcf»x>o

fetffitbt forflarabe for t^aleftarriga fåttave, bwilPa
borte mel) clt) ocfj fwått) ntrotae. @a utrullab

meb babe anbelig od) trerlbflig magt, bcrjabe ^rijlian

fitt frigétåg mot bet enfamma, 6fix»ergifna ©tvfricje,

^an tralbc bcrtill ttJtntertibenj be tiilfruénn fjcarna od)

fdrren jfulle bå öppna få mncfct lättare n^ai^ar fcr 1)05

nom in i bet annarS få otillgängliga lanbetj od) 1520
uti 5rtn«ari bröt i)ila 25anj?a l)ären in ofirer <£mås

Idnbffft grånfcn unbec anföranbe af ^crr ^tto .Ärums

pe.

(5mot befa flora tiUrujlningcit funbe l)err ©ten

«j fatta något annat än be Sreenffa bonberna, bera§

flpcfa, mob od) tnpperl)et, beraé l)at mot ut(ånb|?t

n^ålb od) förtrwcf, beraé bergfafla trof)et od) brinnonbe

tillgifreenhct for fin riféforcflånbare od) for frit)etcné

od) fojlerlanbfts bcliga faf. £)d) på bc^a fa, men
fajia pelare grunbabe dftren berr ©ten fitt l)opp od)

bdfivabe ingalimba fcr ten förfärliga fienben. 3 fP?t=

fen för 10,000 bonber tågabe l)an neb mot grdnfen,

od) aUeftdbeé, ber l)an framgicf, idt l)an itpprifira l)ros

arna famt iicbt)iigga flora bråtar n)ib be trånga pafen

for att berigencm l)inbra Danffarnaå ytterligare frams

trdnganbe. Slutligen mötte l)drarna l)tt>aranbra \v\b

fraben S3ogefunb, bifilfeu nu fallaé Ulricel)amn. .^dc

uppjldllbe l)err <£ten fin frigél)dr på fion läfunben,

.0^ Idt på båba fibotna om fig uppt)ugga ifen famt
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n\h flranbcn fatla bcStar, på Ut ()ané fn9S{)ac ej IfuUe

funna U\o,ai i rDggcn. pan fatte ffg upp på ftn 90=

ba ftribét)åft, fom »vac Ijué tiU farisén, od) ofivab att

unber flai;ct bita od) flå omfring fig od) bpmebclfl

tillfoga fienben f!aba5 berpa rob l)an fram i [pctfcn af

fin t)år, orbnab? od) uppmuntrabe fina man od) be=

traftabc meb uppmåcEfamt)ct, men utan fcuEtan, be an«

tåganbe SanfFacna.

Qn af l)erc <Stené tjenarc f)abc cmeblertib gått

ofwcr till fienbcrna od) uttrifabe foc bem, t)UHic t)an6

focbna l)erce reb, tp t)an n^ar lått att igenfånna på

ben Ijufa t)åjten. (gtrayt lat Ärumpc fora fram nås

gra falconeter od) befallte ffjuta meb bem mot fpe6»

fen af ©roenffa l)åren, ber berr ©ten wav. galcos

neterna framforbeé, ffjutningen begpnteé od) reban wib

trebje [fottet fom en fula, ftub''abe mot ifen od) gicf

fcban igenom t)err @tené lår od) t)anä båft, famt ftore

tabe båba ofroerånba. 3Bib betta olpcfliga jTott fprunc

90 några af ©wenj^arna bit od) brogo fram fin åU

ffabe bofbinge unban ben boba f)åjlen od) förbe t)o=

nom ur trångfeln od) faran; men benna olprfa ncbflo^

©wcnffarnasS l)opp od) mob. Slaninne gånger brefivo

be trål tillbafa be angripanbe ÄDanfiParna, men f6r treb^

jc anfallet reefo be unban, od) gåfivo fig på flpften.

Sngen t)abe mob, ingen bube anfeenbe nog att traba

fram od) fom anförare famla bem ttll()opa od) fora

bem mot ftenben tillbafa. ^ela l)åren, råbtvill, nebe

[lagen od) I)cfbing5l6é, upplcileé od) fBingrabeé. ^voci,t

od) en jjpnbabe l)em till [itt, lemnanbe ftenben öppen

tråg inåt bet fruftbara 5öejlerg6tlanb. 5perr Dtto

^rumpe begagnabe ocffå fin forbel od) ffpnbabe fram<

Åt, få mpdet t)an formåbbe. 9?eban ben 1 gcbruari

ftob l)an tvib Öxamnnbeboba på Sia^eben, men ber må=
fte l)aa flanna, ti) <Sivenffarna, fom repat mob till fig,

):)a^i t)år befatt en flor bråte, fom lieir i^ten förut lå:

tit folla, od) ti)cftcé be nu »rilja göra ftenben ftarft

motfiånb. Äcumpen beorbrobe be granfPa bjelptrop=
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pacrta att göra focfta anfallet, men be bteftro \^ bacbt

emottagna, att en af bcvaS ()cftxnbénuin, ben tappre

Xsafob be (a 25aUe; cd) l)a[ften af l)e[a truppen blcfiuo

ncbl)uggna od) anfallet mtilpifabeé. 2)a fom bevr d--

rif 2(bral)améfon ?cjont)iifirub, forrabbe fttt fdberneé;

lanb od) tvifabe 2)an{f'arna en annan irag cmfcing

bråten, (givcnjfarna fågo ftg ofcrmobabt omringabe,

lebo en ftor forlujl cd) niafte f[p unban od) öppna irå:

gen for be framtrdnflanbe ftcnberna. 2>cpe lUbrcbbe

fig ofrcerallt uti ^i^erife od) SBcftmanlanb, uppflogo på
fprfoborrarna pdfiuenö bannlp^juingé^bref, framforo i

l)u'en nicb moib, plunbring od) branb, od) fpribbe ^ann>

fafa od) forjlrddelfe fcing t)e[a lanbet.

Spin <Sten l)abe emcblertib på en flaba blifroit

forb från bet olpdliga flagfåltet uppåt rif et 5 men bana

får fonrdrrabe fig allt mer od) merj benet ftrullna:

be od) borjabe ()ota meb boben. Unber all fmdrta luac

lifrodi befpmret for ^trerigcé obe i)ca ©tené ftorfta

forg. Spän l)abe förut beftdllt om förhuggningen på
Siweben, cd) cm bet motlianb, Sanffarna ber mot;

te. 5pan fruftabe dftren, att ©uftaf Srolle meb alla

fina anl)dngare ffuUe cfivergå till fienberna, oå) fan;

be berforc bij?op 5D?attiaé i ©trengndS till Srollcn for

att göra en förlikning mellan bem båba. ©rfebijTo:

pen anfabe fig l)drtiU ganf]Pa bendgen, od) Icfwabe,

ött, långt ifvån att bitvå^d fonung Ixfiflian,

flitUe 1)0119 bogfia omforg xvava ett \iå Ijonom
emot. (^{cib öfirer betta lofce, ffpubabe l)err ^ten till

©todl)olm for att anbtaga alla anjlalter till be§ for;

fwar. Spän forbe^ uti en fldba cfaer ben tillfrusna

9)?dlaren från (gtrengndö till forbemdlte ftab, men un;

bet trdgen bog ben dblc ribbaren, lemnanbc efter ftg

t)ela rifet uti forg, nebflagcnl)et od) fonvirring. .feané

lif forbeé till <Stod"l)olm, ber l)anå gemål, fiu jlriftina

©pUcnjlierna, nu befann fig. (Som £!anffarna reban

tnnel)abc 5öef!eråé, l)n)areft ^ané fdberneégraf tvär,

\å låt fru Äriftina lorbfajk t)onom i StancijTanec:^
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tloptt cKcc 9tibbac{)o(méf»>cfan, od) må man wål fd:

ga, att i)ciné ahia od) ribbecliga mob, ^an6 rcbli^a

od) obefldcfabc reanbel, {)ané mifba od) friiltifla iud-

fcnbe, t)an5 fdrlef od) tro()et i boben mot fitt foftcr-

lanb fuUfomligt babe fcrtjenat åt l)onom ett bivitorum

i betta tempel raibt blanb ©ivecigeé fonungac od) ftoc=

fta mån.

9 ^ap,

<0m Utiötma (SfiHcnotffrna.

6ftec \)txt lytena bob ti)cfteå bet, [om intet mot*

|!ånb jfuUe mota ^anffarna. £)e t)6ga t)eccarna fom:

mo tillhopa ån på bet ena ån på bet anbra ftållet fot

att \val\a en vifét)6fanbéman. Spcxt Sure 3onéfon
Oiooé talabe mi)<fet om ftg fjclf, fåfom, ben ber tuore

mejl paf^anbe till betta l)6ga embete-, men l)tvarfen l)er=

rårna eller allmogen funbe finna betfamma. »Scmligti

irille irål firiba for t)tn-r €5ten5 fon, men ett fepårigt

barn bugbe tcfe till l)ufix)ubman i fiifa tiber. ©lutlis

gen forfanilabe fig hä^( bonber od) l)crrar tvib ©Igfunb
i (Sobermanlanb for att mota 2)anjFarna; men, bå ti^a

nalfabcé, uppfom en ttrift mellan berrarna ; be funbe

icEe forlifaå om ^ofroibémannafFapct od) bela l)årcn

upplojlcg od) jlingrabe^. 23tfPop 5)?attiaé gilje i <Streng:

nå^ l)abc irarit ^ten ©tureå fansler, od) trär en milb

od) trålmenanbc man, famt (^n^enjTa fafen upprifs

tigt tillgifiren. ^oé l)onom famlabc fig alla l)errar;

na natten berpå od) befloto forefemma all onsbig blobé=

utgjutelfe, emcban be freårligcn ffuUc förmå göra

£)anffarna något motftånb. S3ijlf'op SD?attiaé fånbeS

berfore af bem till trumpen, famt afflot meb bonom
en reapenl)n)ila på elfrea bågar. (5n l)ercebag l)6U6

bå i Upfala, ber @u|iaf Srollc upptråbbc fom erfc;

bijfop od) ofwertalabc herrarna att antaga Äriflian,

^watemot Ärumpen på Äri|lian6 tvågnar lofwabc fulU
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fomlig glomffrt od> forlåtelfe for ^et fovfiutna,

fcmt att bibel>°.Urt l;vVk:v od) en xvit) t)e|; pvivi--

legier od;) egenOom; cd) be afunbfiufa ocl) giciga

l)erauna, fem lifanU i all enfallb tcobbe på JtciftianS

löften, utbelabe mellan ftg alla tifeté lan ocl) fpptor.

9^u ti;ctteé bet, fom fonun^^ Äriftian t?uUe t)afiva

ttMinnet fpe[; lifanil iverjlcb mt);fet. (gdnbebuben,

fom ttU (gtocf()0(m ofwerforbe unberrattelfen om foces

ndmnbc aft)anb[tn9, åtcrfommo meb tet firar, att fru

Äci|lina irii^ilunba foiUe l)i}tla fonung ^rifttan. @us

fiaf Sirolle brog fortornab meb 5000 man for att qvocn

fa ben focmdtna qi-oint^anj men f)ané utfdnba unbec:

l)anb[arc funno iJJorrbro uppbruten, ftaben trdl be:

fdflab famt l)dlfabe6 meb fParpa ffpcfefPott frdn be§

murar, få att C^htftaf StroUe majle braga fig tillbafa

igen meb oforrättabe drcnber.

©ten ©ture ben pngreé gemål hette Ärif!ina

©Dltenftjerna, bottcr af 5'?ilé ©pUenftjerna till gogeU
vo\t ocl) ©igrib ^arér. ^f>n wat en flof od) fcrjlåns

big fru, od) titlifa briftig, cfLnf?rdcft cd) t)6ghjertab,

^aaban folfet fatte miufen tillit cd) fértrcjlan tiU bens

tte. ^on enfam forlorabe icfe mcbet, bå alla anbra

miftrofrabe om (Sa^erigeé faf. 5öib unberrdttelfen om
t)err Stena hoii fJonbabe t)on till ^tocfl)olm, od) t)e=~

forjbc allt, b>vab fom l)6rbe till be§ forfivar. jf;on

forlorabe meb betfamma en af fina 'pdba foner, men
bcnna bubbla forg formabbe ej nebflå l)enncé ftarfa

fjdl. Sdftningaa^crfen forbdttrabe»; ffjutgewdr od) frut

inforbeé; beivdpnabe fartpg labeé cmfring jlaben; frig»;

fneftar befolbabeé od) fatteé unbec tvipa anförare af

borgrarna5 alla uppmuntrabeé genom l)enne6 tal od)

ffdnfer, od) t)ela borgerPPapet lofnnibe t)ennc meb en

t)?lig eb att till fffta man forfroara fig mot fienben.

2(faen lioé frdmmanbe furfrar od) folf fcfte ben råb;

fulla qainnan l)iclp. ^on fdnbe fin ena fon t fdfer;

i)ct till ^ålen cd) unberl}anb!abe meb beita rifeé fo^
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fonung om att becifran fd tjjelptroppor. Sråii gpbei

fPaffabe l)on )\g, fabana itnber anföranbe af en fac!

SBcftfalcire, (Staffan ^afe. Sill be int)emffa l)errac5

na fPref l)on be ommajtc od) alhvartigaftc brcf, for*

mananbe bem tilt enighet, niob od) beflutfamhet, od)

framfor altt bab t)on bem n^atja en tapper od) bucittg

l)erre till riféforeflånbare. ^å ftob benna t)je[tcmobii

ga qroinna, ett fraftfullt flob for bet fjunfanbe rtfet,

en obeireflig flippa mot alla ftenbcnS forfof. 2(f be;

briniilii:;a löften låt t)on fig ej båraé, fmicfer foraftabe

l)on, od) \valbet trotfabe t)on inom ^tocfl)olmé \x\\U

befä]labe murar.

^pcnne^ mcb od) bennc?> framc^ång ingcto nptt

lif od) ni) fraft l)oé be ncbjlagna ^weniTarna. I^å

bonbernii horbe, att ©turené cnfa fd tappert férfwai

rabe fig i @tcdl)Olm, borjabe be refa ftg ofu^eraUt,

£)e famlabe fig i flora l)opar, u^albe be langfra od)

ftarfafle till fina anförare famt ofrcerfoUo od) nebbog:

go 2^aiiffarna, ebanu be traffabe bem. JDj^gctarna

helågrabe biffop Ö^rafP, fom i}vUat jlriftian. Okrifeé^

boarna tillfdngatogo ben f6rrabij¥a (irif Sejonbufantb.

5öe(lmanlånningarna fångälabe biffop jTtto i^^uMnbuf;

rrub i ^eflcraö, od) gjorbe ett ftort reberlvig pd ^^an;

ffarna roib 55abeliinbdé; od) ^obermanlännin^arna

oroabe beflånbicit ^anfFarna od) bifPop ?D?attiaé i

<Strengnåé. WUn ben bi^rbajle ftnben föreföll nib

Upfala. rit fcrfamlabe fig nemligen en ftor bop bon:

ber cd) angrep, tdngfrcbagen 1520, ben £)anfFa i)å-

ren, fom låg utanfcr ftaben. SÖabcrlefen »var på htt

l)6gf!a gunnanbe for bonberna, tp fno od) iébarf, for;

ta af en ftarf ftorm, flcgo S^anfFarna i omenen, fa

ntt be icfe formåbbe fe eller bei^agna fina fiutgeaår;

od) fnon, fem aar fram, faftflibba^e ftg i tjccfa fUims

par unber b^if^ir^^é t)ofaar, fa att fart od) l)åft ftocs

tabe ofrcerånba od) bela rp:teriet blef onnttigt. SÖonj

bema meb irinben pa tpggcu gjorbe berfore meb pilar,
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ftubboc od) pålppoc ett ganfJa ftoct nebertag på \)i

2;)anfEa, brefivo bem paflnften od) ffutle atlbdeé baf:

tra forftort t)e(a bixné hav, cm be t)aft nå^on biunlig

anförare; men nu gid bot, fåfom bet ftdr i ben gamla

timfronifan

:

^onbasorlig man icfe fan prifa,

Q] om beraé ftrib qirdba ftoran njtfa.

S3onberna {)abc finé emellan ingen orbntng, ingen friges

tuft, ingen anförare. l)n)aré bub be iriile [)crfamma.

@å fnart berfore £)anffarna rooro brifna pd f[i)ften,

ffingrabc ffg bonberna for att plunbra, ocl) en^aft en

minbre bop forfoljbe ftenben. ^a fprang en gammal
2)anff frigéman fram, nicfte fanan från ben fruéna

ocl) fcrffråcfta fdnbrifen, faftbanb b^nnc njib ett trvib,

cd) ropabe t)6gt åt fina famrater, att t)e t?ulle fotr--

fvvava fitt banetr. ^pdrroib l)ejbabeå 2^an|?arna i

beraå, flpft, oc^ en l)aftig firtb begpnte cmfring trdbet.

<Ereeaffarna, få od) utan crbntng, måfle fnart gifa^a

nnfa. 2^anffarna, uppmunbrabe af framgången od^

af fijuftaf Srcllc, famlabe ccl) crbnabe ffg cd) angrepo

återigen igircnfFarna. Då gjcrbe be på be^a ett ftort

cct) cmfeligt neberlag ; många blefn^o ncbl)uggna, an;

bra jagabe» uti Spriéån cd) brunfnabe ; od) en ftoc

fTara blcf inncbrånb i en tegellaba^ få att bcnberna

i)år forlorabe flera tufen man.

3 ?0?a) månab fom fonung i^rifrian mcb en frarf

flotta cd) infpårrabe bermcb @tDc!()olm på fjofiban,

men från lanbéfiban bdågrabc^ bet af tnumne harar,

en på hwarbera malmen. Sodetfer forenabe» mcb

magt. Äriftian mebforbc mncfet falt cd) ftU, utbela--

be bcraf åt be bonber, fom, fommo till l)onom; ocl)

bifPop 5J?atttaé for fåfom 2>anffarna6 trognafle cd)

tragnaftc ivan bejlanbigt omfring i lanbet for att a\tn:

ba folfeté t)jertan till fonungen. 9)?en allt betta n>at

fcrgäfrceé. (gtocf^otm l)abe ofa^erfiob på allt ting, bef
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borgcrffap wat fru Äritlina t boben tillgiftvct od) alla

Äctftiané anfall atcrftubfabe fraftlofa från fajla mu-
tat od) trocina brcfl. ^""å lanbct triUe bonbcrna atlbc?

Icé icfe ftilla ffi^, ti fortforo uti fitt forcbanbc \må=

frig mcb I>anfTarna, od) måuöa abliga t)curar, fem
tr»oro ^turené »vdnrtcr, repabc haraf mob od) biftptc

bonberna. .&err ^i^bi^n 9}?ånéfon 9uut od) 2>aä i

Äalmar, bijfop 7[nrib Äurf i iiho, ^Vilé ^anéc od)

S5?åné Sonéfon pa SScfteråé gjorbe 25anj]farna nli

ben afbrdcf, be formåbbe. ^å betta fatt förflöt fom=

maren, proiiianten fortdrbeé od) inc(cnting funbe wim
naé. ."Tvriftian rafabe af nn-ebe. Set [pcFabeé l)onom

irat att oftvcrrumpla 9Bci"teråé f[ott, men bcnna olpcfa

fcrmåbbc bccB ej nebfta nicb<'t boä be Sirenffa; l)att

ftcE ånuu lic(qa tn>dnnc mdnnber fcriVH'»vcé utanfoc

^tocEt)c[m. ipan forbannabe betta olpcfliöa frtg, od)

fEulIc (}aftra tvdnbt om, få framt ej blpgb od) t)dmnbi

girighet bdllit tjonom c\\vat. 2>å ficf t)an af någon

bet råbct att fdnba några (Srccnffar l)errar in i (Stocf;

^o[m: be fdnbe närmare folfet famt ^tiwté od) en5

tdnfcfdtt od) l)abe idttare for att ofrccrtala bem att

gifiva fig. 2)etta råb bei)agabe .^riftian. Jpan bit:

fdnbe bifFop 5}?attia5, berr ©rif Oioning od) Jö^mming

@abb. 2}enne fifte, €^turarna5 forbne trofafte wån
od) ©n^enffarnaé fcrfumrare, babe nu unbcr fin 2=åri;

ga fångenffap ofivergått tiU I)anf?'arnasJ parti; bett

åtticåriga fn\ige gubben t)abc icfe förmått motftå Äri;

ftiané magt, flugbet od) freftelfer. 2^e^a fdnbebub

l)6rbe6 meb t)arm af bet trogna borgerfTapcf, då) foga

fctabcé, att icfe getter grebag, en raffi (givenjl l)of=

iT)ifc6man, l)abe i fin förbittring ibjelflagit ben gamle

boftor ^emming. I)et (pcfabeé lifa\U for fdnbcbuben

att braga några af abeln famt dftven några borgare

på fin fiba, od) ofabcé betta parti få fmåningcm. Så
berföre fru jlrillina förnam, att fcrrdbcri irar infoms

met uti ftaben, infåg ()on, I)uru fn\irt bet ffuKe btif:

na att fornvara ben, ^on bejlot alltfå att bagtin=

ga meb itrijlian. ^ början af éeptember floté freben.
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Ärijlina od) l)cnneé parti flulle erFöna 'Kvi|tian fom
Fonung od) ofiverlcmna åt l^oncm ©toc£b)olm.
;Eriftian öeremot lofivat^e f6v|"l t allmanl^et glöm:
tia af t)et fovflutnc: oct) ef alla tvvt(ter. iDen tlö--

tci, fem af Stilrens \)avti biifivit tillfogad Z,toU
len, (Dtto Sxvinbuftvut) mcb fieva, ifi\lk aldrig

ftrajfrtö, ej en gäng omtalas. Se(?an lofvt»at)e

i)an fcvlTil^t, att alla Flagoniål, \'om l)an Fun^e
I>aftramot Stuvarnas parti, llulle xvava neMagt>a.

iNtriftina iTnlle få bel>ålla fin mans egentJomar

cd) forlåningar, od) Fonungen bltfu^a mot l^ela

fjennes ilagt ide allenajl: en l^ult» tonung, utan
en faJDer. iDc^a oci) niånija anbva biHifa löften bcfrafs

ta\ie Äciftian tncb [ttt infegcl od) mcb ii bprafte ebcr.

5^u ånbtli^cn cppnabeé ©tocfbolmé portar fot

ben roantanbe fonungen. £)en 7 <Sept., ba allt inne

uti ilaben ivar farbigt till l)an§ hocitibliga cmottaqan*

be, fommo baba borv^mviftarna ut till ilriftian på ^b:
bevmalm, od) ofircriemnabe l)onom ftabené nndlar.

Cmgtnvcn af ettufen rntrare od) tivatufcn fotfncftac

l)oll l)an [ttt inta».v Sorft gicf bet till vgtcrh)rfan, ber

funejen l)6rbc mc^an od) mottog wdlfignelfen, \iian till

flottet, fem ofireranbtirarbabcé uti l)ané l)dnber5 futtes

ligen forbcé t)an till ©oriu^ *) ^olft, en mdgta ri8

od) fonung Äriftian tillgifiven borgare, l)roilfen babe

åt bc^iiom tillagat ett ftort od) ganjTa l)dr[igt gdftabub,

od) allt ffulle nmra enbaft frojb od) glabje uti ftabenj

men reban anbra bagen fago borgrarne meb forffrdc=

felfe, t)"tu .Mriftian lat uppfiå tu^enne galgar, en på

Stortorget od) en pa .Äornror,;et. 2}en tappre Wlané
36nsfon, befdlbafivare på 3Bcfreråå flott, blef ftrajrt

uppl)dngb på Stortorget, od) lilUKi på ett grprnt od)

obarml)ertigt fatt pinab od) fonberiliten. 5p>in roar

bocE inbegripen uti ben bagtingan, fom fru Äciftinci

') ^an l)ette egentligen (Bregorius.
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^abc ingätt meb Äriflian, cd) ^menjFarna bctmftabe

berfore meb bdfiran fcetta bet forfla tecfnct till bcrciS

npa fcnung^ gn)iiit)ct od) ticlcél)ct. SJJct alla anbra

nar liftrat fonung Jlriftian ånnu ganfFa milb cd) mdn;

lig. iit bcrrarna lofaabe t)an alla be fcrldningar, alla

be forbetar, be begdrte, men i fi)r,iierl)et labe t)an ftg

tviun cm att fa boiibcrna på [in fiba. i^an fcrt ot

att meb fill od) falt muta bom, cd) talabe fcr bem
ti^t cd) c''ta, l)uru all oro cd) allt nnbt i ©iverige

babe fmimit fvdn be t)oga berraniaé drclr.flnab, cbdn--

bigbct odi ficlféirålb. (vcncm betta tal, fom wai icfe

ftnu [a cfannt, iville bart fcrbercba bcuberna cd) tif;

fom roinna bcraS bifall till bet rDéliga mcrb, han åmt

naii anjtdtla. (^mcblcrtib reb biffcp CDiattuié befldrt;

bigt cmlring i rifet cd) arbetabe for ilrifiiari, od)

Hemming ®abb fdnbeé till Sinnlanb for famma cr=

fafj men fielf refle jSriftian tillbafa till £)anmarf fot

att ofirerldgga meb fina foitrognafte cm, t)trab man
tiu borbe foretaga meb ©irerige, mcban man babe tn

få i fina l)dnber. 5pan trillc fcr alltib gcra bet till

ett Ipb: cd) fPattrife unber S^anmarf liffcm ^^crrige

feban blefj men bdvtill funbe ben ftigiffa cd) ftoita

allmogen tngaiunba tanngai^, fa idnge ten bt^be tills

gång på lifa frigifFa cd) flolta dblingar till anförare.

É5et blcf berfore beflutabt, att fcr framtiba fdferl)et

alla be fccndmfta borrarna i Siverige, be måtte tillt)6:

ra btvilfet parti fom t)dlft, ffuUe bcbaé cd) hela (^tren;

ffa abeln fcrtrpcfaé, od) meb betta beflut fom Äriftian

ben 20 rftobcr tillbafa till ©werige for att ber fira

fin fconing.

10 ^i\\>,

^tccMjoImö l3Iolil)Ian.

Sill <Stocfl)olm fammanfallabeé nu en allmdn rif6s

bag af alla jlåub, for att beirijla fonunaeng froning,
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fom ffcbbc im 4 ^^oöcmbcr i @torfpr!an. £)cn förs

tattabeé af @uftaf SroUe, tillifa meb be anbra ©tren;
fta biifoparnaj men till alla6 förvåning buroé regai

lierna, icfc af ©menffa, utan af 2)anfFa ()errar. S^evt

Stto Ärumpc bar nemligen fronan, (Seirecin dloxt^

bp fpiran, ^cnrif Q^oi dpptet ocl) Jörgen -^ogmif?
ftrårbet. Ärijlian focnpabc t)arwib fin fonungaeb ocf)

ftna förra toftcn, orf) anamniilbe nattwarben ttU be;

frdftclfc bera. Sfter frcningen flec^ f)an upp cd)

fatte jlg på en jlol framfor högaltaret, cd) ffulle nu
efter gammat febreana ribbarflaget gå for ftg. SO?en

forgdfireé tvantaoe alla att fe benne t)fbcr n?eberfara§

några blanb be <Strenffa herrarna, ^crr Dtto 5lrum;

pe, i)(xt ©enjerin 5'?orr{)p, l)crr dlii^ Spcfc famt nås

gre anbra ©anfFa mån framfallabeé. Se btefmo meb
all t)6gttb[tgt)et bubbabe till ribbare ; men ingen enba

©tijcnff fågé blanb bem. 2)å ribbarflaget UMr flut,

framtråbbe en barolb, oct) utropabe, ett fåfom Sv»eris

ge wove met> fvfört) xvwnnet, ^un^e ingen SwenfB
nu lyafxoA fortjent öen åta att blifxvö rtöMre.
nien frömMes xrille honungen l?öfix>a t>em i fitt

minne, om te blefvfo trogna od> töppva. i^eban

reftc fonungen fig upp od) flobbe fig meb ena armen

mot b"-^9«'t^^ret. I^å ttabbc fejfar ÄarlS fånbebub,

boftor Solman ©ucfot, fram for l)onom, t)ångbe fring

l)ané l)alg en ftor gi^Uene febja, od) i)b\l bcrtrib ett

latinfft tal, i)\van bcm pd fejfarenö roågnar forflarabc

Ä'riftian for ribbare af ben fejferliga gpllencj]Finné:orj

ben famt lebamot uti bet SSurgunbiffa forbunbet, odj

uttofirabe bc^a forbunbsfurflaré l)ic[p, enar bet ffullc

påforbraé. @fter be^a l)6gtibligbeteré flut begåfroo fig

oUa till jlottet, ber ett ganffa ilort gåftabub njar till;

lagabt. 2^et råcftc i tre bågar meb mptfen praft od)

frojbj tt) fonungen fjelf »rifabe fig mpcEet glab, od)

ti\u milb od) nåbig mot <S»t>enfEacna, lifafom ban

n^elat gobtgora beraå fornebring unbec fjelfrea fro?

ningen.
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Wien unbcc betta ptttc j?rpmteri botbe i)an t)cU

anbra fanélot an nåb cd) niilbl)ct. Spän o,\d tiU rabå

meb [tna fcvtrognajle aninner, S^ibcif ©[agt)cf, 9lilå

gi;cfe, 26né 23clbenad od) flera. T^tt blcf bem cmcl:

lan jlravt afsjorbt, att man boibc utrota
^
bcla ben

SivcnfFa abeln nu, emcban man t)abe bem naftan a\le=

fammané uti fina t)anbcr; od) biffop Otto (Sivinbuf:

trub l)abc rcban giftvit fonungen en lifta på alla bem,

fom borbe falla. S)?en frågan blef feban, unbcr ijwab

forewånbning betta ffulle ffe, ti) ^riftian nnlle fjelf

fpnaé offplbig. (Bomliga foreflogo, att man borbe

titlftåUa ett upplopp od) flagé^iiål mellan ©a^^nffarna

od) 2)anjfarna i ftaben, od) feban berfor anflaga od)

aflifa^a be (SwenfTa levrarna 5 men bet rcore fara irårbt,

att bet tillf^dllba upploppet funbc bliftra iverfligt, tp

borgerjfapet ålf?abe ingalunba Ärifiian od) ^an|?arna,

fafiån be tiabe aib froningen ffanft ^onom ett

forgpllbt od) fonftigt arbetabt freben^ af 345 lobé

trigt meb 60 Ungerjlta gpllen uti, fåfom wcbermdtc

af beraé glåbjc ofa^cr ben Ipcfliga l)ånbelfen. 2(nbra

råbbe att Idgga frut unber flottet od) anflaga (Srcen^

ffarna berfor, fåfom be ber fcetat fprdnga fonuns

gen i luften; men benna lift roar alltför uppenbar. —
"iitet anbra aille, att man fPulle begagna fig af påfs

wenö bannlpéning, od) anflaga bem for beraé forgri^

pelfc mot crfebijiop Srolle; men fonungené löfte om
glémffa af hn förflutna, l)ané l)6gtibliga od) heliga eb

bcrpå funbe ej gerna inför allaé ögon fa fråcft brptaé.

jDertrib' inaninbe. l)err S^ibiif (^lagbof, att Vonun^
gen xcål gifwit fotlåtelfe od) lofxvat glom)Yö for
)in egen pcvfon; men på påfwene od) fyrFöns
Wögnav l)at>e lyan l)xvavicn gifrutt ellei* Fum-
nct Qifxva ett fåt)önt löfte. £)etta illiftiga od) ne:

brtga påhitt begagnabeé meb gldbje. £)et blef beflu;

tabt, att ©uftaf SroUe ffuUc anflaga bet ©a^enjfa

tåbct od) borrarna, for l)aab be brutit mot honom od)

ecfebijfopéatdrbigt)eten, famt berforc begdra rdttipifa i
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fålje af fonungenS <b att IjaUa alla fina unberfitare

tvib lag ocl) ratt.

2^etta beflut f?ii(Ie utfcraé ben 7 ^co. ctlet ia^

Qirx eftec fr6tung<3l)6gtibli9t)cterna, od) bliftra lifafom

en befraftet,'e på bcm. 3Dcnna hao, blefiro berfore en

mangb (gtvenffar uubec ollcbanba fcrcirtdiibningac upps

fallabe på flottet. £)ec infcrbeö be uti en (tor od)

rpmlig (a[, men fåAO meb forffiacfelfe, att portarna

bafcm bem tiUftangbcé, få att ingen mer fiinbe fonu

ma ut, men wai in i flottet, ^åt alla rccro famlabc,

inträtbe foming Ärtuian od) fatte ftg på fin bornas

reftol, od) fring honom bané f rndmfia l)errar cd)

råb. 2)å fteg erfebiffop ©uflaf SroUe from, td) börs

jabc anflaga unga t)err <Btm od) >2ncnffa råbél)ers

rama m. m. fafcm fornt meb fonungen ofivcrenéfoms

met n>ar. T)å fabe .Sriftian: <5evi- etFebtflop, lyfter

etiev idi t»rifvvrt ^ettna faF met> famja od) fot--

liFning, cftcv bxvcö got)e mån funnet röttfaHö;

eller vviljen j l^afwrt t)en efter Icgen c:f&om& ? ©r^

!ebiff'cpcn bcg^r^e, att te rtitFlagate, fom woro
riarwarant)e, iTnllc l^al-tas, od) öevrts faf efter

Iftg öomas rtf påfuicn. ">D?en fcnutu(en fi^be, ett

t)ennrt far ej bort>e )lintC6 till påfxven, iitctn i)åv

I^emma i rifet cfgoraö; t)a\irmeb afa^en erfebiffopen

f.rtlarabc fig nojb. ^Somliga fdga, att (^uftaf Strolle

luat af fonungen l)årbeligen tirungen od) trugab tiU

benna ftcanga anflavjelfej men orfafen, l)a^arf6re ,^lri=

ftian ci nnlle att målet ffulle ^'^'iffiutaé till påfn^en,

tnar ben, att l)an ej i>ci fått någon forefodnbning att

morba (Sroenflarna.
'

©om nn anfiagelfen forft od) forndmtigaft voat

ttdllb mot l)err (Sten, få målle t)ané cnfa, frn J^rtjlii

na, fom dfiven wat ndrn^aranbc, ttahci fram od) for?

firara fi4 od) fin aflibne man. S)on fabe bå, ött

t)et, fom bliftuit brutet mot er^ebiflopen, l;a&e

ffett ej enöajl på l^err ©tene bewåg, ittön me&
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fjelö i-åbetö od) uMö bif«U cd) bejTutj od) fot

(itt vttcrliöiue flpcfa bctta, uppivif:.be t)on bet_ j^ora

pergamentébrof, fom innel}6ll SroUeng bom på dfébas

gen i <gtocft)o[m 1517 jlriftian tog meb begärlig!)?!

bctta bofument; bet |?iiUe foc l)onom btifira ett lagligt

betxjié mot be anflagabe. ^(lla, fem unbcn-^ifn^it tit,

framfatlabeé nu ^ivar eftec annan, gorfl fom bifl^op

^anö 23mff i Sinfoping. ipon »tifabe bå ben lilla

fcbeln meb be oiben; f^åvtiU år jög not>ö od) txciin:

gen, {)nnlfcn I}an goint unbct n\u"figiUet *); od) blcf

berférc frifdnb. £)erpå framfatlabeé be anbca biffo*

p<mia, od) fcban våbél)errarna. ^fetvac od) en föfte

goca [in urfdftj men ingen fcifanbeé *r.er ån biiTop

SDtto. Äonungcn gtcf ut, men banS råb foctfatte uns

bec'ofningen, fom biog ut långt på morfa aftonen j

få att liu6 cå) facfloc bleftro inburna. Slutligeit

fommo l)err ©invcrin Df^orvbp oc^ MU\§ SSillc in. Sos

re od) eftec bem gingo tjenarc meb ftrdrb cå) blcp ;

o1) be reanbrabe få runbt omfri-g l)fla fålen, utkvåls

janbc od) gripanbe blanb ben forfdrabe mi)cfenbcten

bem, fom ffutle fangfla^. £'å l)ielpte bet ej biffop

9??attiaé, att l)an få ifrigt arbetat foc fonung ^d-
flian; l)anS förra trdnffap od) trohet mot ©turen
funbe ej forlåtaé, od) ban blef f>hu]f[ab; ännu minbre

unbjiapp btffop SSincentiuS af Ofara, l)nMien alltib

forblifuMt @turarna6 irdn od) Jlriftians ftenbe, bod
forbeS båha bijToparna uti ett båttre fångelfe ån be

anbra. ^c ofrtga få fallabc brottflingarna blcfmoj oU
lefammanS infa)labe i tornet om bwaranbra, råbél)ecs

rar, prelater, borgmdjlare, abel-Smån, prefter, borgare

0. f. w. ipdriblanb wcro ^err ©ri! 2tbrabam^on ges

ionl)ufnntb, fom »tifat Sanf?arna »-oågen ofiver SiitJes

ben, dtii 9?pning, fom jemnte .ipemming @abb t)abe

l)ielpt Äi-iftian in i ©tocF[)olm} bcras fega eller förrå:

bijBa offergång båtabe bem un foga. 2)eputom

) ee fib. 234.
^el. IL

, i 2
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vooTC ttv @r'f 5ot)an^on, (5uf!af Söafaé fabcr, ^niit

Äurf, (JffU S3aner, (5"nf ©plleiifiierna, fcu ÄnftinaS

bror, Soflfim 23ral)f, ©uflaf 32«fné ftvåc^fr, »n. fl. *).

2)en ofriga mi;(ffn{)cten, [cm ivar inncfiansb på flots

tet, fläppt«^ cl f)fllcr ut, utan måjle unber bafunn
cd) änöfinn bcrftabcé tillbringa ^da natten, ^m mors

goncn berpå b. 8 9?ou. fl. 9 på fcrmitbagcn blefivo

flera af be inncfldngbe CtrcnjTa prcflerna fallabe till

flora fålen, ber be, tillifa meb 3énå S3clbcnad', @u;

flaf SroUc, biffoparna ipané ^xaft cå) Ttto vgwin;

{)ufreub, ffuUe utgöra en anbeltg bcmftol. ^\cx\é S?f(s

benacf framftallbe ta till bcm ben frågan: (Dm ej te,

fom fammrtnfivuiit ftg mot påfiven cd) tm \)Z'

ligö ^ottiev)?ö fiolen, borte ftnfes fom Fnttcre.

Somliga af prefterna Jtoro ofircrené meb Äriftian od)

fa^arabe '^a, ^Tnbra infågo ej t)jrab barunbcr lag fcr^

borgabt, od} frcarate ocffå 3ö. '2lnbra åter forftobo

tråi, l)rcarut bet fnftabe, men be fruftabe fcr Änfiianå

^amnb od} ftvarabc ocffå 3ö. CDicb bctta ut)lag tvac

fonungen nojb. £)ct öfriga af bomen tillabe l)an

fjelf. 25? ©tvenffa l)errarna l)abe ncmligcn fatt fig

emot påfn^enj be »voro beifcre enligt bomfiolcné befuit

fdttarej be jfuUe cd berfore fom fättave bo.

*) ^dtrcib unbflapp boi en tianb borgrnrna, neml.

j\latrug S3owe. ^an tvär en oivaiUigt tjocf od)

fet man. 9Zdr {)an nu ffulle W^(i% in i^ fdngeU

fet meb be anbra, trär fängel'ebörren for fmal.

^neftarna gåfivo fig ej tib meb att trdnga in

^onom, utan fldllbe l)onom i ett l)6rn af rumi

met få Idnge. iSJieban be nu ^ollo på meb att

infiänga be anbra, fmog JtlairuS S3oi;e ftg ur få

falta fom I)an funbe, od) bet Iprfabeé ^onom ^att

i flottet gömma ftn ftora fropp unber be båba

bagarna, fem blobbabct påftcb. 2:?erefter fora

^au fram od? btef bå af Äriflian férffonab.
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jr)ela bagen ^abe j^abéportacna waxh tillftangba,

fä att ingen funbe jTtppa m. 9f{eban tibigt på morgos

nen f)abc trumpetare ribtt fring t)e[a ftaben od) utro?

pat, att ingen borgftve ftngc vvit) lifeflraff gå ut

ur fitt t)us, foffrtrt t»et åter blefxve tillåtet. @tos

ra t)opar af bewdpnabe il!)anf?ar uppftallbe5 t)ar oc^

ber på be forndmjla platferna, jlarpt iabbabe fåU[ti;c:

fen fainibrcgoS på 'Stortorget od) mynningarna ntan:

beS mot be flovjla gatorna, ^ela flaben ttac i en

l)cmff cd) forpPråcflig anintan.

.Stocfan 12 på ici^}tn oppnabeS ånbteligen floti

tete portar. Qi\ tvalbig fara bewapnnbe fneFtar fom;

mo forjl fram berutuc oc^ uppftdllbc ftg uti troanne

(ånga raber från flottet till råb()ufet "). 9}?ellan

bem franiforbeé be fangna ©irenffa f)errarna ånba

till Stortorget, ber en j^ar! fpetégårb af SanfPa foU

batcr floto omfriiig bem. '^olht, fom nu fått tids

flånb att åter gå ut, (Irommabe bit od) åffåbabe meb
båfivan od) ångflan bc^a forfFrårfliga tillrebelfer. 2^i^

framtråbbe på råU)u;et'5 burfprå? l)crr dl\b$ Spcfc, ben

nii§ blifne ribbaren, od) ftallbe fitt tal till ben forfams

labc raotiiAbcten fålunba: JDe gct)c man t^uUe icfe

unt»r« ofvuer, I?\t»rtt> t>e l)CiV finge fe for fina o--

gon. il5ef;e frftmfcrt»^ mån vvoro öllefammrtns

rtrgrt Fftttave od) olydiga mot t>en I^eligc fa&ren

i 7^om; te ha'Oe lac^qt frut nnt>er flottet for att

berigenoni ^ot)<^ fonungen; lifwal l)at>e Ijan äm-
nat i^ona t^em, men erfebil^op (5u|l:öf "Crolle babe
tre gånger giort ^nå\aU. for honom od) begcrt
att få rrtttxvifrt. 5^u afbrot bonom bi<?op äJinceiitiuS

nebifrån torget od) ropabe bogt, ntt allt t>etta ivorc

en^a^ t>vftfxvel od) lögn ; men (Buö fTulle en
gång ftir.ffrt Kriflians grymf^et od? trolosljct.

^crr 'ifnberé Äarlpon od; '^(nberé 9iut ,tivenne tnb^oån i

*) 9?åbbufet roar bå belåtet ber botfen nu åt.
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©tocf{)o(ni, rorabe ocffå i)OQt pa be anbra ©itcnfParä

na, bobo oc^ formanabe bom, att fvöinöeles ej mei:

löt(t beöragrt ftg rtf fcltla löften, men att en
gång I?«mnrts t-etta vyeli^a \våli> od) tyvanni.
t?c £)anffa fricjéhieftarna gjorbe nu jiarft buUcc, fa

att bepaé tat icfe jfuUe funna ^oraäj od) på fonungcné

befatining (bet fiiöeé, att ^an fråu ett af råbl)ufeté

fonj^cc beträffat al(tfammané) f!uUe nu afrdttningcn

taga fin bcrjan, ort) t)erc Älaå S3itle jtdUbe fig ber

brebeivib föc att cmottaga ben gpllene ribbarcfcbjan

od) ringen af l)ivac od) en, innan ()an fFuUe afratta^.

T)å båbo fångarne, ett te åtminftone måtte få

bifta fig fovfl cd) awömmö te Ideliga {a^^vamen-

tevnö. 9)??n dfnjen betta nefabeéj od) biffop 9)?attia^

lebbeö forft fram, ^å i)an nu ftob på fnd meb fam^

manfnåppta od) upplpftabc l)ånber, fom bané fanéler,

IDtau6 ^etri, od) bep bror fpringanbc bit, od) i bet;

[amma l)anftabc fivdrbet till od) ben dtffabe biffopeng

^fjrub rullabc neb mot bem på marfen. Utom fig

of fafa copabc be, att t)etta ivav en omenfflig

gettting. ©traj:t rpcfteS be fot fåbana orb inom

[petégårben od) l)abe tviferligen blifivit afrdttabc mcb

be anbre, cm ej några Si;ffac rdbbat bem *). ©eban

l)aIé^6ggoé bijfop SSincentiué od) berefter fom orbnin^

Qcn till iåbél)errarna. örif ?(bra^am^ou 12cionl)ufs

»ub, ^nut Jlurf, erif 3ol)an§on 3Bafe, (5rif JKp-

jiing, 6rif ©pUenjljerna, ©ffit ^aner, ^oafim S3ra^e

*) 2!)e^a twdnne brober \)Cibe ncmligen jluberat uti

Söittenberg i Spfflanb. Q:\vixt 2euf, en af be

2;pjfa fneftarna, fom \ett bem ber, od) trobbe

bem ttjara Spffar, fabc berfore till ftna famrater,

att fom be icfc tvoro ©ivenffar utan Spffar, få

borbc be ffonaS. 2^etta jfdl l)ielpte od) broberne

fommo unban} men bepa rooro juft \>i, fom fes

bermera få mpcfet bitrdbbc ©ujTaf Söafa tvib att

infora gutterjfa idtan i ©tverige.
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ed) tillfflmmanå tretton bcrrac af xMtt od) ribberfya;

pet» SDcreftcr fommo ftabené tre bcrgmdjlare cd} trct;

ton råbmdn fanit jlutclt^en femton af be mefl anfebba

bocgrarna, ()nnlfa, fomliga utan att ueta af bet mins

\ta, rpcfteé bort utur fina ()U'3 titi boben. (5n borga*

re, 2aré ^anpon, ftob cd) betiafiabe unber tårar tit

forffrdcfliga upptrabet: folbaterna rpcfte l)cnom in i

fpetégårben od) tiU ftraff for fitt mcblibanbe mdjlc

i)an fjelf boja fitt ()ufivub nuber fwdrbet. ^tnbtlicjen

flutabeé afrvittningcn ben bagen; be t)alé(}iiggneé ()ufs

tintben blcfa^o uppflagna på pålar, nicb unbantag af

biffop 5}?attiag, åt l)unlfen, for f)ané ftora fcrtjenjTec

mot fcnungen, ben råb beivifabeé, att ban6 bnnvub

ej fpetfabeå utan (abeé mellan t)ané fötter, ^(lla be

boba ftngo ligga qtvar på torget till allmän ferjfrdc»

felfe. (ätt häftigt regn fom od) iranftdllbc lifen ånnu
mera od) bet blobblanbabc nvittnet llrommabe ofwerallt

från Stortorget ncb åt gatorna, bdranbe ett blobigt

bubffap om, i)\xab ber uppe férea\irit.

2(nbra bagen, frebagen b. 9, mdrfte ilriftian, ntt

inånga l)ållit fig unbangcmba, i)ivilfa l)an gorna willt

aflifiva. ^an [åt bå utropa, att alla ^iinK>c tvyc^QS

wi{(X iic^, ty lyan xviile inge flevö fliv.ffct. elan*
ga idto bebraga fig bdraf od) fomnio of6rfigti;(t fram.

0traj:t borjabes blobbabet å ni;o. @e): eller åtta blef*

tro på tcrget t)alé()uggna. (^-älgarna moro bcftånbigt

fulla meb boba froppar, cd) be aflifanibe ^crrarnaä

tjenare, hirilfa, ofunniga om buvib fom jTebt »var,

fommo till ftaben, rpcfteå ofta bit meb få mpcfen ija^t,

att be, fom be fcmmo af t)djlni, meb ftcflor od) fpor«

rar l)ifabeo upp i galgen. .Slonungené brabantcr od)

fneftar ftrofwabe ofaierallt omfring i .I)ufen, morbabe
mdnnerna, irålbforbe qivinnorna cd) plunbrabe allt.

0å mncfet be funbc mebfcra, borttogéj bet fwnteå bem
irara nog att Icmna be tomma {;ui'en q»rar åt enfocs

na od; be faberlofa barnen»



270

^fnnu cltt bngu ofirec fin^o (ifen ligga på &0V'
torget. CO?eb fufa od) afjifp fåg folfct, l)uru l)unbai-na

borjabe [cr.berjlita få mangen abcl cd) cffnlbig nian<5

fropp, od), [om bet irar bef^utcm tvannt i luften änj

mt, få bin-jabe en ela! ftanf att fannaé cd) man frufj

tabe for pe^len. Scre fabbatcné ingåenbe ffiille ber*

före froppavra bcrtforaé. £!å erinrate ^6\\é SBelbes

nacf, att be fom fdtiare ej borbe få åtnjuta rigtig béi

Qrafning, utan »vore ffplbiga till att brannag. ^å ffeb--

be ocf. ^å i^obermalm, juft ber nu Jtatrina fpifa

ftår, uppfcrbcé ett ftcrt bål. ^Dit utfcrbcé la^talé be

blefa cd) aHtnlldllba ftopparna od) forbrdnbcé till af!a.

Ärijlian fjclf cfircrlenmabe ftg i ett flagé n,^anfm=

iitg{)et åt ivrebe od) rafert. ^an befallte, att »Sten

(gture ben wngreé lif jfulle uppgrdfiva» utur fi;rfo«

gårben på Biibbarhclmen, cd) bet beråttaé, att ()an i

[itt raferi bitit u:i bin aflibneå ()alfmultnabe lemnin*

gar. Sifatebeé lat \)an uppgrdfn-^a t)erc @tené od) fru

Äriftina^ unga, unbcr belägringen aflibna fen. ^an
tilldt åfwen ben bdmtib[>)ftne ®uftaf SircUc att upp;

grdfira ben tvorbige fabren 5[)(årten ^onfcné fropp,

emeban benne l)abe, fom fefreterare bc6 6ten ^ture,

högeligen fcrtornat erfebiffopen. Depå trenne liF blef-

\vo ocffå utfcrba till bet flera bålet på (S^obermatm

o&i mcb be anbra fcrbrdnba. Clwarteren ©tuvcn
ftovte od) mint»ve n^ib ^atrina ft;rfa behålla dnnu

minnet beraf.

^riftian lat falla till ffg fru j^riilina. :Då I)cn

t fin forg f^Aj fortunflan l)abe trdbt framfor honom, bab

{)an \:)ir\m ludlja, antingen hon iville brdnnaei, bran:

faé eller lefivanbe begrafawS. :Den dbla frun fcU

afbånab neb for ^ané fot er. £)e fringilåenbe» böner,

^enneé egna tårar od) flora rifcbomar bctveftc tpram

nen ; men hon måfle loftva att falla till ffg från £)ant«

jig fin unga fon, for att i JDanmarf uppfoftraé. Sptn:

neS mobcr, ben gamla fru ©igrib S5aner, fom genom
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(tt aliitt gifte afivcn roar nicrmcbcc lU ©ufraf 5öa»

fa, b(cf infYiUtcn t en \aå cd) faftab i flrommen 5 men
naciva af be frin^fracnbe fcrmabbe räbba l)enne ge:

nom att lofum åt jlrifttau benneS ftora riftbomar;

tp betta ivar bet b-^fra fatt att bcivcFa t)onom till milb;

f)et. Sru €ivivib blef uppbragen ; 1 en hate l)on, ben:

ne§ troannc böttrar, fru jlviftiiia famt fru decilia af

(5fa, oct) ttrantie ©uflaf SSafa» fi)[lrar, fanu flera

ab(a c&i fornämlicia quMnnoc bortfcrbeö fåfcm gi^lan

till Jlopenbamn cd) infatteé uti bet rpäliga fangelfet,

S5Ux tcniet. 2^ec bcgo ©uftaf 2Bafaé mer cd) tirans

ne fpftrar famt flere anbra af fanilt, torft cd) fclb

;

cd) be, fom fcmmo meb lifn^et berrfrån, t)abe bcrfcc.

ott tacfa er.bajt brottning 3fabcl!a» milbhct, IiUMlfen

emot fin gvpmnia gemålS iviija milbrabe bera6 elanbe,

j"å mi;cfct l)on fcrmabbe.

3cfe blott i ©tccfbclm U\t ben blobtcrilige fonun*

gen bcbeléfanubet rafa mot <Su^enfFarna. iDfivcrallt

i lanbéonenia befallte l)a^'., att bet fPulle fPe pa fams
ma fatt. eåban foimng babe orffa till,'att fabana fogj

bar, fom bn^rfen blpgbeg eller n;fte for att efterfoms

ma en fäban befallning. £)ibrif 'gfagb^-f, fem f^uteé

till biffop efter ä^incentiué cd) tillifa till fiåtbållare

på @tocft)olm^ flott, 56ng 5?elbenacf, fom fom till

Strengnaå efter C!)?attiaé, ^{tiberé ^'erfon på Dre;

bro, 3oran S[Ratt^cn od) junfer 2!oniaå uti ginn=

lanb babe !onungen6 t)6gjla fottrcenbe [jav, cd) iiu

gen blanb bcm brog t betdnfanbe ott låta t(t <£u^en:

i?a blcbet rinna. 3 alla lanbéorter rafabe fcrfcliels

fen. ?0(ånga af be (trcenffa berrarim ircro rog laga-

cd) nebriga att fcrråba bivaranbra for £'anjlarna, fo*

fanbe berigenom en f6ra!tltg od) afff'i;irdrb l}åranb fet

cnjlilba cd) obeti;bliga tn)i[ter.

5uigra bågar efter blobbabeté flut ftcf Äriftian

tibning från 2)anmarf', att bané brottning fcbt bcnom
fn feotter. ^å tiUftdUbe ben xx^U fmicfraren ©oriué
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Jpotfl en [toc ()c9tibli^f)ct. ^a rab()ufct ffuUe nUa
famlad titl en pcaftig mattib, tiU bana cd) anbra lufl:

barf)etec, for att tvifa fin glabjc ofwec bet frcjbefutla

bubjlfapet. Sejlcn f?ulle ffe pa borgerffapetå befoft»

nab, men nog fan en bnmr wita, meb l)uru nii}(fet

gldbje borgraviia betatabe fina penningar, od) beraå

qn^innor banfabe meb fina blobiga fortrpcfave. Mz\t

jtian ntgaf fcban ett bref cfivec {)e[a rifet. ,^an förs

ftarabe beruti: 7itt &e ofIifvuö(?e fjetvanta I;öt>c

tvarit Håttave od) blott me& t»ei*rt6 t)ot) I?ftt)e ti;

Fet Funnet befviae fvån påfxrens bannlyeninz
od) fortiomelfe. tlu wote åter ^etta fBeÖt, oc^

l^öti Funöc få ftyva. landet i fret) od) ro efter te^

lagar od) gamla fet^xvaiior. 'Kcgeringeit f^nlle i

I>ane frånuv»ro t^otae af ciFebttTop (Su ftaf Crol*
le od; &c)5 fat^er h^vv >5riF trolle. @om lihrdl

fonungen fruftabc ett nppror, få upplifwabc ^an ixi

gamia bejlutet från ginfcpingé fi;rfomcte (fe fib. 21)

att ingen bon&e iTuUe få bara xvapen, od) lat åf»

roen på några flalten borttaga bem från bonberna. 2)ct

roat ej litet forobmjufanbe cd) påfoTtanbe foc ©tren*

fParnc att ftå ftilla od) fe £;anffarna j^otta od) tri:

umferanbc taga bort bera§ bopor, bågar od) ftrårb.

£!å ffatl någon af (Sirenffarna låtit be orben unbfalla

ftg, att jcrn od) \\våt^ ufe fBulle fattas få lans

ge te till tyrannens ftraff finge bcl;åUa fina fottet

att förfölja od) fina l;ant)er att l^åmnas met>.

^årpå fn\irabe be ofwermobiga £^anffarna, att en

t>ant) od; en fot ^unt>e wål på Stvenffa bon»

ten afl)uggaö; t?an formå&öe nog ånöå att met
tien äntra l;ant>en od) ett träben flyra plogen.

2)etta orimliga rpftc utfpribbe^, trobbe§ od) förorfafas

be en ftor forffracfelfc, tp Äriiliané onaturliga grpms

t)ct i)aii gjort fjclfn''a bet otroliga troligt.

Uti 2>ecember begaf \)a\\ fig ånbtllgen på åttti

refan tiU 2)anmarf} upprejla galgar, ftegel oc^ blo«
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blga afratmingac utmdrfte t)cta l)ang trdg. S 5?i;f6«

ping Idt l)an ()ånöa fin egen gunflling ^Uté ipolll.

3ulen tillbragte i)an i l^infcping t)cg bijfcp 5pané S5i-af5E.

£)eune forrdbbe åt fonungeit twdnne af ©tuven^ ti*o<j:

nafle tjenare, i^tren ^6f ocl) '»Pebec (gmeDj be blefs

tro bdba ffiftabe i fpca betat cd) uppfatta på flege^..

Uti Scnfcping ftcf l)an ()erc Sinbotm Diibbtng, oct) Idt

{)alébug9a ()onom od) l)ané tjenare. gitct beceftec er;

tappabe t)an dfiven l)erc 2inborm6 tivennc foner, bin

ena åtta, ben anbra fep år. Äriftiaa, fruftanbe fcc

bera» t)dmnb i framtibcn^ beflét att boba b?ni. Den
dlbfla gofen framtebbeé fcrfl oé) blef ()aléf}uggen. D^en

pngre fåg på bit rinnanbc blobet od) fin brcberå rob;

fldcfabe ftdber, utan att n^eta, \)\vab bet bcti;bbe} nen

bå i)an framfocbe^, ivdnbc t)an fig meb barnétig offulb

till bobeln od) fabe: ""Köra man, blot»a ide neö

"min ffjovta, fom min biotets, ty öå f^v jag ris

"af mamma." S^obeln, upprorb, faftabc ifrån fig

fivdrbet, od) utropabe: "^orr fFall min egen ffjorta

blodas, ån jag ffaU blo&a t>in" Si}?en ben ttger^

I)jertabe fonungen, fem fjclf åffdbabe betta ()iertffa=:

fanbe upptrdbe, beiveFtes icfe bcraf. 3 »vilbt raferi

framfallabe l)an en grpmmarc tjenare, fom af)log bet

offnlbiga barneté oc^ ben meblibfamma bobclné ()uf=

ivub. ©eban for l)an till Dhpbala flöjter od) fortfatte

ber fina förfärliga grpmljcter. 25ocf, reban nog dr

berdttabt om i)an6 wiibljit od) raferi. ^jertat rpfcc

tvib att båbc i)ka od; fortdtja mera.

Uti benna affFptvdrba famling af brott od) grrm:

hit dr bet en trojl att finna några dbelfinnabe mdtt,

fom tvågabe fatta fig emot en få forfdrlig flrom. ^å
fejfar Äart§ legat, boftor ©ucfot, meb alla fina roar;

ningar ej formåbbe afbdlla Äriftian från <Stoifl)olmé

blobbab, reftc ^an l)afligt bort, pttranbe öppet fin af<

ffp. ^err £)tto Ärumpe oftrergaf Jlriftian flrapt;

i)an »ville ej Idngre tjena en fåban t)erre, I>an(fa
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Äblingacna afjlPpbbe oc^ fovbannabe fin fonungS tro--

log^ct} orf) ^ewerin ^f^srrbp beffpbbabe uppenbart be

SrcenjFa i)errar, fom' togo [in tillflpft till ()ononi. £)e

troto ej många. 2I)obcn ellec forjfcaifelfen babe gömt

bem unban, ben förre i grafwen, ben febnare uti be

otillgängliga bergen, ^abc be genom fin egennptta,

aregirig()et, trdtlpftnab orf) obanbigl)et unber förra år*

Ijunbranbcn berebt fitt fabernc6lanb få många otpcfoc

od) få mpcfet eldnbej få l)abe be nu ocf fjelfwe fått

plifta berfor meb bet t)årba|le flraff. 9)?en .Kriflian, fom

trär meblet bcrtill, funna wi ej ulan fafa betrafta uti

{)anS rp^liga framfart, allt fcban l)an beflutat bet gub*

lofa od) oert)6rba forraberiet. 3<f« mcblibanbe, i(fe

gubéfruftan, tcfe ^ané »rdnnersS råb, icfc l)an6 egen fo»»

bel mdgtabe mer t)eiba l)anå raferi. ^an l)abc meb

faft beflut fajtat ftg in på lafienS bana; blinbt rufabe

{)an fram betpå, trampabe rdttwifa, menffligl)et od) alla

bpgber fcåcft unber fötterna, od) ftortabe fig berigenom

onnu i)af!igare i bet bjupa fcrberf, fom reban Idnge

wdntat på ben fonungéliga mi^båbarcn.
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Xib^-^Xafia.

1061

1100

1200

©tenfill^a åtten.

wtcnfil o,i;iinabe fcijltcuöiMTien , fcigabc meb
9^crticic.

^
£)6l> 1066.

v^åtV.n l\c'()z gi;nnabc ftijlcnbomcHy frisbUg.

^h^ 1071).

3nge ten alöre orf) ^alflön. Sngc wiUe meb
»vdlb Utrota t)ebenbomen, 2(ffatt.

^tot=^»ten, bcbniiigacna» fonurtcj. Sngf
mofbabc S3(ot=>?trcn. ä^(ef åtfr fonung.

Äutci nieb ^Zorriijc. £)oc\ 1112.

Siii^ oå) C5"Se ötMi )?ngre. gUip bog 1118.

3ngc vi\iciabc frebligt ocb fiillvt, bocj 1129.

Öiai^tvalb Änapbofbe ^6.) 9}?agau« 9Mpon ftcibbe

cm {'ronan. (gliiget \-^\Q gotcivi^ 1134.

©werFcr ten göinlc. Jcrnt fonima i £)|1ci-j

c;6t(anb. -S-rcbliä. S^anffa infallet i 2öarmb.
£)obab 1155.

i^xi^ &crt rolige. ?D?tlb, oegcnnnttu], Ia0)5

ftiftaie. ^mrcdnbe giunar. 2)6bab 1160.
l\rttl VII. ©ifca cd) @6ta {'omuij^. gocbref

Q.x\U ir.crbarc. §orfta cifcbif?op i iga>ertcic.

£*obab 1168.

Ixntit. £!^colig recierin^. (Jjlciua plunbta

htftcrna hm<\ S[)?a(afcn. ^nut itpptOv]

©ircrfcc Ä\ulpcn tid nicbt)jelpacc t ivije*

vhicien, £^eg 1199.
Sxveufcf ^ett unge. CI)?ci-babc ^uH barn på

(^(garåé 1205. 'iinbeiiga fudlfct inforbco. @[a=
c;cn wib gcna 1208, tvib ©fftilciMi 1210, bcc

@werEfr fjeif foiI. _

>£vit*, ben focjla !onatu-5 i ©jxmigi?
; fem

n-oiUCi^. Soä 1216.
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1300

'3obött öen ftomme. lUivibiiiabc anbcliivt fi"au

[et. C[t)rflic,t tac; mct eftlanb. Dog 1222.

ror. ^d6 forbrifaien 1229. Änut (an-

ge fonun.iv v^iutt fclt anb (Sparrfdtra

12154. drif fonung. S?irger 3iu-( intar

£)jlerbotten. (5ri! bog 1250.

^olPwnga ätten.

Xt^ctltiemar» ^an6 far, SSirgcr 3iirl, jii}rbc ri-

fet, ftiftabc gcba lagar, anlabc (StO(fl)otm,

bog 1266. SBalbemar affatt 1275.

ttTögnue £at>ulr,6 affatte fin bror SSatbemar.

Scrbåttrabc lagarna. Äufanibe golBungarna

nnb ©ataqanft. "Kbcliga rnfltjenflcn inforb.

gorbub mot ivålbgdjlntng. 2;)og 1290
23it:Qev. SiorEel J^^nut^on formnnbarc till 1303,

ftprbe wål, imbcrhifttjabc ,Ä\u'Clcn. S!orfcl

l)alél)6g35 1306. ^atunalefcn 1306. 9iifct

bdabeé. %;fopingéf^'efet 1317. SSirger af;

fatt 1318. .

tlTagtitiö @meF. 5D?att6 Äcttilmunbfon for;

nninbare. @fane, 5paUanb, Slcfingc inloj^c?.

9)iagnué, faag fonnng. Saiftabc meb l)(u

rårna. <Soneu f^vi^ mebregcnt frän 1342
till 1359. S^agnuS bortgaf (gfåne m. m.

^åVan mebregcnt 1362. 23åba affatta 1364.

Utfant))I(t irottungar»

2ClbrcHt. ©pnnabc SJpffarna. Snnjlabc meb

t)erravna. S3o Soupon @rip mdgtigare ån

fonungcn. Uppror. Slaget tvib galfoping

1389. 3(ffatt.

iHargöi*etö, förut regentinna ofroer 9?orrige

od) 2)anmarL Upprdttabe italmar = Union

1397. Sog (5rie af ^ommern till mcbregent..

©nnnabc £)anjfarna.. ^abc orattanfa foa,böät.-

2>og 1412.
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1400 €vib' XIII. IDtpcftigt friij meb ipofjicin. goc=

tnicttc ©ivenffarna mcD (An)mma foi^bar. 2^aU

fai-Ku-naö upproc unber (Sngclbrcft 1433. C^n=

gctbrfft movbab 1436. (frif affatt 1439.

kacC Jinutpctt rtfesfotcjtänbrtre till 1441.

"ixfiitofer , ivalUtftiij, flofavc. dt\) allman la^

144L'. ?!)?if;a\i';t. Doj^ 1448.

IKavi YIII SriDcfiij^t tdä till (Sottlanb. 0?af|l.

Årici nicb £)anniavf. (ScfcbiCfopcué uppcor.

Hmt 1457.

l%vi|tia«T I. Äommj^ i 2)anmai:f od) 9?ornv]e.

©idiv S^iiu^slabc ccfcbijfopen. ^Cffatt 14b4.

l\ftvl yin infalUibcä men fcrbiefg åtn 1465.

^no^cn cfbciUlig rcc^ci-in^ uti lanbet ti'l 1467.

l\rtvl VIII åter infallab. Ärig meb £)anmiuf.

Bog 1470.

Sten ©tucc ben dlbre liBförcflåubare; regecabc

ivål. Sinffa friget. ^erracnaé afunb.

1500 '3ol?ön/ fcnung 1497. %\\att 1501.

gten igtuie, rifofoceftaubarc åter. Deg 1503.
^aninte (Sture, riféforeftanbarc. Ärig meb I^an-

maxt Deg 1512.

eten ©ture len pngre, dféforcflånbarc. Smifl:

meb Srollarna. Ärig meb Danmark. @la=
get trib 2)ufwenaé 1517, tuib 5Srannfi;cfa

1518. ©fjuten luib S^ogefunb 1520.

1521 Kviftirttt "(Lvvann. ^triftina Gipllenfljcrna f6r=

fuHirabc (Stockholm. Upproren i rif'et. Äri=

ftianå löften od) h-6ntng. Ctotft^olm^ blob^

bab. Äripian affatt 1521.
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